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" iMl,Ol$lt"tf_· d_sl,jua :.�reCllrSDS··�_a: '.educáç.
. A· divisão de' .Adminis- Regional 'cl,e.,' EdUcaçãQ .

Jâraguá' .do"Stil assínou IlutiGA.ÇÄO . ,',,- '··a 215,':sp�cien�ei� :.:âff���s
ilação' do Ênsln� da· 19a.· Pré-Escolar' adquiriu' todo na última quinta.feir�, día , .. O pr�f�ito Durval Va- .' do' Dr. 'Amaro ,Xlinenes
úeRE .acaba da receber o materíal necessárío, 31, convênio, com o' Mi- seI,; esclareceu que devi- . JÚnior..

, No mesmo- psrío
'recúrsos na ordem de Cz$ após öuvír as necessidades

.

nístérío da Educação, no do a estiagem e ii falta de do, o PQ'sto:'de Sáude de
51.817,81 o r i und o s da das' professeras deste en, valer de Cz$ 1.251.523,37. água, foi díminuído o rít- Vila Laleu atendeu a 1:149
LAD:eSC e Secretaria da sino, quê a partir do dia O projeto tora encaminha- mo de irrigação de ruas pessoas, a maior parte com
Educação. A verba destí- 07 dé agosto Os receberão do ao Jy1EC pelo prefeito através do carró-pípa da. ., sintomas> de '-' gripe,

:

de
ria-se à construção de' par-. na DIAb'Ef19a.· OCRE.' Durval Vasel, que 'parti-

. munícipalídade, para, com
.

acordo com o relatório, da
ques . infantis, aquisição .cípou na última quintá- isso, poder atender com os enfermeira' responsável,
de material didático e de PREPARAÇÄO DE feira no auditório do 'três eamínhões os pedidos Elvira Beier.
consumo' destinado prín- PROFESSORES Senac, em. Florianópolis, de famílias cujos poços
cipalmente 'às classes de do ato 'de assinatura do estão com suas reserves

educação do pré-e-scolar. . Proíessores da Rede termo com '0 ministro
.

de águas' esgotadas. Neste
. Oficial de Ensino, Esta", Jorge Bornhausen. O pro- aspecto, o prefeito - apela
dual, Municipal e Partleu- j.e�ó inclui construções

.

e a população no sentido de
lares da Região da '19a. reformas, destacándo-se a que economízem 'água, .

.. "" -

Para' ä construçãô' dê UCRE, juntamente- com. á Escolâ São 'Judas Tadeu, mesmo 'que a mesma se- O governador Espe.rfdião
parques 'infantis' será .re- Supervisora da Edllcação 'duas sal�s ii EH Alberto' ja distribuída através. do Amin, acompanhado do

__ " -passada',a-importâl'l.cia, de·' -Psé-Bseolar-de Dívísêo xíe "Bauer'e quetro à EH Gris'- 'Samae-.- _,'
�. ---' _. ·-.----Seeretár-io do GAP1.AN;

Cz$ 12.500,04 às Escolas EnsinojDlADE, participa- tina Marcatto, substituí- EM SANTA LUZIA Sérgio Sachet, es t e v e

da Rede .Estadual que aín- rara no período de 21 ação' do prédio de rnadei- Outra Informação do acompanhando os trapa
da não possuem este me- 25 _de julho, do Curso de ra pára alvenaria' da Es- primeiro mandatário' mu- lhos de elaboração do no

ínoramento. Poräm benefi- Atualização em Educação
-

cola . Munieipal Orestes nicipal, diz respeto a aqui- vo Atlas de Santa Catarí

cíadas as seguintes' esco- Psicomotora e Críativída- Guimarães, de Ribeirão síção de um veiculo Gol, _ na, que está sendo reali

las: CE General, Rondqn, de, sob a coordenação da Grandé da Luz; ampliação no valer de Cr$ !i6 mil, zado por uma equipe de

EB
.

Prof. Gíardín; Luíz Prof� Maria Santana. Ak da" Escolä Erich Blosfeld, . pára- o uso do- secretaria- 2� técnicos' da Sub-Chefia

Lenzi EB Julius Karsten, ves, de Tubarão, professo- de Aguas Claras, Ilha da do. A mesma informação de Estatlstlca, Ge9grafia e

.. EB Alvino Tríbess. EB" ra de· Ed. :Física € pós-gra- Figueira,' em maís uma sa- é acrescida de que pros- Informática do Gabinete

São José, EB 111;1a da F�:. duada em Ps:�comotr-icida- Ia .de aula e';c ainda, eqúí- .�e.guem· os, irallal�g� d�" de
i �lanej��ento: de�e�;

gueíra�ê�iElr All'ti\raJ)f�'!T�;j::',,;qé';�," 'ö ." ,. ,,'- '-' ...

:,,'>; pamentos í)ãra' 'unidâãês. .retífteação ',alarganr.ento e . <tQ" estar conchudo para.
_., ,r'. _ mandaré.. , . _,' ,.'

.

No, dia. 28, de julho'pp, escolares, sendo: 490 car- macadamização da estrada dístríbuíção em janeiro, de
". _ .,..... '" ..,,'_ ··realizou-se ainda 'um trei- teiras, 16 mesas para pro- geral de Santa Luzia. Na 1987., -

MATERIAL DIDÁTICO namento, na área de Edu- fessores, 501 cadeiras,' 16 pl'imeira, etapa, os tra,ba-
cação Artística, promovi- armád{)s, 1'6 coletores de lhos at,ingiram São Jo&o e

O último Atlas de San-
. -ta Catarina foi editado

Do total, Cz$ 12,981,71 do peia LADE:SC, dentro '.

lixo, 14 quadrospara giz, agorar prossegueJ;ll em di-

serão aplicados no ."proje- do "Proieto Críar"� Nes- bem 'Como; mâterial didâ- reção à séde, incluindo- em 1958, no governo Jür

to Mutirão do.' Material ta ocasião o Prof. Halzey tico bá_sico. para todos QS se, também, a construção g.e Lacerda e Heriberto

,,:
""

Didãtici> para o 'Pfé-E:�CO-' 'Cfàuberg dêsénvólVé1Lcom' . á111'nôs 'da ieçle>municipâL de;'pontes "êiD."'éi:)ficreto:":
. Hülse.. -Hsse que àgora� es-

" .

.

lar" da Creche Constância os 'referidos pwfessoY:�s, "parte' desses recursos sê- POSTOS DE SAÚDE tá. em fas� de eXécuçã(),·,
. além de conter dados

Piazera, da.s Creches. Do- atividadesde mú,si:ça a se- rão, empregados em tl'ei- No mês de'junho., o Pos- .atualizad'os, te�e mais in�
_ lÍüci1iares e do Sesi. Parte rem vivel'1ciaclas na . pré- . namento .para os profes- to de Saúde de Nereu Ra- . .

d
'

'fOFPlaçõ\es acresc.entada,s',
desta verba' foi destina, a escola., sores. mos, prestou atendimento

a 19 Unidades Escola'res apresentando asp e eto s
.

Carla destaca' o apol·o·do Execull·YI adminIstrativos, f'i s i c o s,
da Rede Estadual para

". .

.

"

.

.

.

'

humanos, econômicos e ser

aquisição de material de
�yiços. Em sua parte Únal

consumo 'a sér emprega�o A diretora da FERJ, iÍlVest.imentö q:tle a" i:D.l.Uli:� àS .. 19 horàs"de ontem, dia trará ato.da estrutura da
pelos alunos"de 5a. a a. professora' C_arla .•

S<;hrei� cipalidade est�- )àzenclo, 19, iniciou-se em Jaraguá' rede urbana, setores s�bdi�
série, em aula de IPT -

ner, declarem e�ta sema-. trará ao município, a mé- do Sul, o primeiro curso d
Iniciação para o Trabalho, 'na o gran,de apoio que a' dio prazo! muitos dividen- de especialização em admi- �idi4�sT abrangendo cerca

na confecça-o de brinque-· .

b d 'd
. e. aspectos sobre o

instituição vem reçe en o dos, alem e maior corrio- nistração, pani.., profissio- Estado.
.

dos q)ie ser&o' utHizados da Prefeitura Municipal,' didade aos alunos de gra� nais da area do "magisté
nas class.es de Pré-Escolar, na pessoa do prefeitoDur" duação e especialização. rio é administri:tdores da
existentes na Rede Esta- val Vasel, que tem säbi_- Na troca do. telhado, toda iniciativa pública e priva
dual de Enino. do, de forma marcante, a mão:pß;:Obra foi cedida da, O curso, que estende-

apoiar o ensino superior, pela ·Prefeitura, cabendo se até o. final do próximo
através dé seguidas .sub- ao MEC o màterial neceS7 ano, é adm.inistrado pela
venções 1", também, na r(\!- sé�.rio, cújos recursos fÜHL']. Escola Superior de Adrhi

áent€ ampliação das de- re-passados· para a' Funda- nistração e Gerência, com

pendências �isicas e mais ção. apoio ao Instituto Técni-
recentemente, naS obras de cc de Administràção e

substituição do telhado do
.

PÓS-GRADUAÇÃO' Gerência da Universidade

primeíro blQcG.' paFa o Desen\1:01vimento

Carla enfatizou
.

que o. Com a aula inaugural de Santa Catarina.

ANO', '8

JARAGUÁ DO SUL ..;_ CIDADE SfMBOLO DA FAMIL.IA JOURDAN

PARQUES INFANTIS

MATERIAL DE
. CONSUMO

O restante da verba,· no
valor_ de Cz$ 22.320.00 €p ..

ta destinado a compra de
material' de consumo às

classes de educação pré
escolar,. A Supervisora

'.
-

. -

, �'. \ 0' ••

NOVO ATLAS,
CATARINENSE SERÁ
LANÇADO EM, 87

.

\':. . '.'.

Segundo' HeraÚio: Blum
S. Thiago, um dos cooMe
nadores .dos' trabaihos, lia
prinCipai função do Atlas
serA atender ao planeja
mento e ás àtividades da
inicativa . privada, 'como
instrumento que dê O co
nhecimento ,com maior
proIul'ldidade� sobie Santa
Catarina e os catar1l'len
ses". '

RUIO aos 111 anos - Orgulhe-se! Você a construiu! artalá -Esp. e ·M.ovi,meótação Ind.'_strial.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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J-I-H�O - Instituto de Psicologia
DeSde o día 22 de julho

p.p, instalou-se em nossa

cidade um moderno gabi-·
nete de psicologia, desti
nado ao acompanhamen
to psicológico para gestan
tes, terapia para casais e

famílias, terapia ínfantíl,
problemas na pré-adoles
cência e a adolescência, os
conflitos da maturidade,
beQl como assistência psí
co16gica na vida do exe
cutiVO, sabido como é que
a· vida de todo executivo
é- muito atribulada, cheia
de compromissos· profis
sionais, exigências sociais,
vida particular muitas ve

zes deixada de lado, que
causam por isso mesmo

grande ansiedade e até
mesmo o stress.

o J-A-N-O Instituto de

Psicologia achá-se estabe
lecido à Rua Presidente

Epitácio Pessoa, 651, anti
go consultório do dr. Ale
xander Otsa, nesta cidade,
chefiada pela Ora. Renate

Marquardt que tem na

equipe ainda as psicólogas
Mônica G. Hesketh e Ma
ria É\loisa Adena. Em pa
lestra com a psicóloga Re
nate Marquardt, filha de

Jaraguá do Sul e de tra

dicional família aqui radi-

cada, informou à coluna
que além do acompanha
mento pe.ssoal, o tipo de
ajuda psicológica, pode
ser efetuada em empresas
para atender à todos· os
funcionários, objetivando
fazer com que cada um sé
realize como profissional e
como pessoa, eníatísando
que a pressa e a necessí

dade de que cada com

�romisso seja feito em de
�rminado tempo, desen
çadeia uma série de Gon
.flitos, em especial a- an

síedade, além de que em

cada problema, a chance
de se conhecer mais e

melhor e a certeza de. que
a vida não é feita somente
de dúvidas e incertezas,
mas também de realiza

ções e felicidades. A equí
pe de psicólogas da
J-A-N-O as nossas felici
tações pelo empreendi
mento, ao qual auguramos
amplo sucesso.

Barão do Rio Branco, sala 4
� FONE: 72.2607

VARIG
PassagensII e Cargas

João . e Maria
Venha conhecer as últimas novidades da moda

infanto-juvenil que seus filhos vão adorar. Para
todos Os gostos e para todas ás ocasiões.

Rua João Piecoli, 161, em Jaraguá do .Sul.

Jóias, relógios, pulseiras, anéís, alianças,
prataria, artigos em ouro e tudo o maís para

presentes Da

Relojoaria
Marechal Deodoro 431 e Getúlio Vargas nc;> 9

avenida

MaIIliç, Coruja
Com exclusividade a linha de perfumes

L'acquá �1 Flori , .

Venha conhecer as, fragrãncías irresistíveis para
presentes 'ou uso pessoal. .

Barão do Rio Branco, 168 _ Fone 72-0695

Gente & Informações
FESTA NA COMUNIDADE
SÄO WENDEUNO
A Comunidade de São

Wendelino, de Schroeder,
realizou nos dias 26 e 27
de julho p:p., uma' inte
ressante festa dos motoris
tas e motociclistas (Festa
de São Cristóvão), muito
concorrida. O Presidente
da Comissão' Organizado
ra; sr. Cláudío Tomasellí
ínformou que à. festívída
de alcançou os seus obje
tivos, tendo sido servido
churrasco, galeto, strudel
e completo serviço de bar
e cozinhar além de Missa
e procissão e bênção dos
veículos de toda a espécie
e muita música e som de
discoteque.

BAILE DE FUNDAÇÄO
DO MUNIClPIO
O Rotary Club de Gua

ramirím programou para o

dia 30 de agosto do cor
rente ano úm grande baí
Ie na Sociedade Diana, em
comemoração de maís um
ano de fundação do Muni
cípio, que é assinalado no
día 28. Em contato com O·

Presidente Mauriet Zan
ghelini o mesmo informou
que o baile será abrilhan
tado pelo Conjunto Junto
e Júlio, de Joinville e os

.

recursos arrecadados se

rão revertidos em bene
ficio de crianças necessi
tadas.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

Fone: 72-0091 _ Jaraguá do Sul-SC.

Salão de Artes
Encerra-se neste domin

go, na SCAR, o 3'1 Salão

Jaraguaense de A r t e s

Plásticas e o 39 Encontro
de Arte em Porcelana. A

.

exposição que revestiu-se
num êxito total, perma
neceu aberta a visitação
pública desde o dia 18 de
julho, quando da inaugu
ração da SCAR, que con

tou com a presença do
Exmo. Governador do Es
tado, Esperidião Amin He
lou Filho.

Gincana Cultural
Nos dias 15 e 16 de

agosto será realizada a 2a.
Gincana Cultural "Prof.
Dimas T. Vanín", do 3'1
Ano de Comercialização e

Mercadologia, do Colégio
Estadual Holando Marce
lino Gonçalves, da Ilha da

Figueira. Os promotores
esperam alcançar .

o êxito
conseguido por ocasião da
realização da la. gincana
acontecida em 85.

IV Noitada do Prato Típíco
Italiano
Na noite do dia 15 pró

ximo, tendo por local as

dependências - do Clube
Atlético Baependí, aconte
cer,á a tradicional premo
ção anual da Soc.: Cultura
ArtístiCa-SCAR,

.

ou
. seja,

a IV Noitada do Prato Ti
píco Italiano. A música
estará a cargo de Moacir
e Seu Conjunto, Os car

tões estão a venda ao pre
ço de 125 cruzados. Pres
tigie mais esta promoção
da SCAR.

Baile de Rainha
A Associação de Pais e

Professeres e a Direção
da Escola Básica Munici
pal "Alberto Bauer", esta
rá promovendo neste sá
bado, um grandioso. baile
no Salão Amizade, quan
do será feita a entrega da
faixa à Rainha das Estu
dantes da Escola. O con

junto "Os Frenéticos" es

tará dando o recado mu

sical e, para qual todos
estão convidados.

Festival do Chopp
Tendo por local as de

pendências do Pavilhão
Municipal de Esportes em

Timbó, o Lions Clube da
quela cidade fará reali
zar no próximo dia 13 de
setembro, o 18Q Festival
do Chopp, com 'a anima
ção de Beppí e Seus Solis
tas, de Curitiba e Os Cla
rins de Prata.
Noivado
Aconteceu no último

final de semana o noiva
do . dos jovens Cristiane
Marquardt, filha do casal
Arminio (Edir) Marquardt
da cidade de Joinville
e Roberto Buske, filho do
casal Harry OUo (Ilka)
Buske. A recepção aos

convidados deu-se na re

sidência da noiva. Os nos

sos cumprimentós e votos
de muito -amor e felicida
de.
Daniela
Está completando neste

sábado seu lO'? aniversá
rio de vida, a garota Da-

JARAGUÁ:30�OS BEM TECIDOS.

niela Híndelmayer, fílhe
do casal Edgar e Astríd,
Ela estará recebendo em

sua residência;· amíguí
nhas e amiguinhos, . para
um gostoso eafé: A você
Daniela os nossôs para
béns e os votos de muitas
felicidades. ... _.- -

Aníversaríou
Quem completou: os seus

3 anínhos de feliz existên
cia, f?i � 'espert�:· �e�ino
Kleber Roberto,' fílhö- de
Cleídy

.
Syrlena- � Gonçal

ves (Hugo) taUfet:,' A9
Kleber 'os nossos parabéns
e votos de muita alegria
e felicidade.

. ..

Niver
Recebeu amizades pelo

seu aniversário a Sra.
Yolanda Wilhelm Dríes
sen, uma verdadeira anfi
triã, que mostrou maís
uma vez o seu bom gqs
to, tanto na beleza da de
coração de sua casa, como
nos doces que. ofereceu.
Parabéns.

Casamentos
Estarão se unindo 'pelos

sagrados laços do matrimô
nio, neste sábado, na Ma
triz, .16h15 - João Olíveí
Ta Ramos/Avelína Flôr da
Silva, 17h15 - Nilson Ro
sa/Sandra Fabiane Pínheí
ro, 18h - Célio Luçoli/Ire
ne Costa.

Cursos
A Paróquia São Sebas

tião .estârá promovendo os

seguintes cursos:
Curso de Crísma: Início
dia 04/agosto às 19h30,
para adultos, referente ao

segundo semestre .

Curso de preparação de
.battsme. Dia 09/ agosto .

Curso de preparação de
casamento: Dias 09 e 10
de agosto.
Festa Vocacional: Dias 09
e lO/agosto na Capela
Santíssima Trindade, em
Garibaldi.

Exclusividade T.

Macchione - Acessory -

HWY - 1 e Park Avenua

Rua Preso Epitáeio Pes:·
soa,868

.

Fone 72-1201

Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Compre seus metenaís de construção na

Arte Laje Jaraguá
,

-

Os Herdeiros da Duquesa�
20. O GROTÄO DA FERmlDADE (VALO-I)

Era um "rlo amazonas que 'corria por, baixo das
taboas", desde lá do,Germano Vícenzí, atravessava to-:'
das propriedades até o Julio Nicolini; recebia as -águas',
que dos ribeirões dos morros. Era -quem dava ao lu
gar o nome de "Pantano Mole". Mas apareceu quem:
aprendeu aproveitar o "brejo": Loreneo Pretti, Cesíno
Pedri e Savério Girardi. Vieram de Rodeio; lá sabe-se,'
que os franciscanos ensinaram os italianos plantar arroz.
no molhado. Os 3 trouxeram a lição para . cá; Bnquan-.
to que alguns plantavam arroz no seco, sobretudo da.
estrada para Cima, eles começaram drener .o L/grotão!;.,
e íezer as primeiras provisórias (arrozeiras níveladas.
conforme as linhas do declive)" ali .pera baixo do:'pas;'
to.dos Prettí. AQS peucos sentira a necessidade .de am;::
pliar a . plantação de arroz e para 'tento .rasgaram' �<i:
"cobertor" do banhada! até lá no Savéríe (Oermanöt..
hoje). Serviu durante um 'longo tempo. Conta-sequa.o ,

Germano Hass, proprietário então das terras do Maríno
Bortoliní e do João StoIf, colaborou com os vísínhos:
deixando passar o valo, um pouco para baixo do -atual.
Mas para "abrl aquele Inferno foi um trabalho de doi
dos" afirma o Sr. Luiz Pretti.

Em 1930 as provisórias se transformaram em arro-.
zeíras de- 4.000m2 até; era preciso maís ágúa. A turma
se ajuntou e combinou pegar água no Rio Itapocuzínho.
O Loreneo era o "engenheiro" aprendiz do João
Balloch: Nivelaram tudo arregaçaram as mangas: abri
ram a atual boca do valo até ali na ponte da estrada
que vai para a ponte. Dali a água foi desviada para
dentro de uma baixada que sempre houve, até o rumo
com o Severino Pedri. Daqui do rumo do Severino até
aquele do Savérío -

(hoje do Germanot) foi cortado de
novo um valo de 'quase 300m. No terreno do Savério
a água ia de novo por uma baixada a fora (do lado de" .'

baixo do atual valo). Ali na outra divisa com o Ger- .

mano Hass, já estava o valo aberto anteriormente. Deu
muita água.

Estaria tudo bom se depois do Loreneo não hou
vesse mais proprietários. E o mais importante, também
eles queriam aproveitar o "brejo". Acontece que não
podiam porque o esgoto das arrozeiras era jogado todo,
ele naquele "grotão", piorando a situação das proprie
dades' daí para baixo. Os Prettt tentaram resolver o

problema; drenar todo "grotão" até lá para baixo. Em',
1932 o Sr. Artur Ropelato começou plantar arroz tam
bém e precisava de água; veio então em socorro dos •
Pretti. Ele abriu o restante daquele. valo que atravessa
as terras, passa lá no Julio Nícolíní, Herdtel e Seve
rino Ropelato, Mas mesmo assim não foi resolvido todo
problema. Pro bem da paz Os Preti abriram aquele
"valão" no rumo do Sr. Álvaro Rosá, até o Rio. Toda- .;

via em 1933 já estava desativado porque os vísínhos
para baixo começaram plantar arroz também e preci
saram daquela água jogada no Rio:

Foi assim que começou a primeira etapa do Valo'
da Sociedade. Mais 'Uma vez a união em torno do tra
balho venceu problemas,' superou intrigas e fertilizou o
vale com multa alegria.' (A seguir: _o comércio de Vila'
Duqueza). '

Mate'rlals de construção e telhas coloniais direto da Cerâmica Vila Rica.

Aquecedor Solar da Punílaría Jaraguá.

E além disso, a melhor laje da região. Visite-nos.

Temos o melhor e um bom preço;

: -�úa Expedlc1ónádo Antônia Carlos, Ferreira 850 _ Fones .72-tOH,,· � _

, .

7:2-.2334 e 12-1292 � Jaragua do. seusc,
- \ .. .

..
.�

ZBEse �, • FRIGORíFICO Ci UM Z· S. A.
Produzindo alimentos com qualidade e higiene
desde 1945.
Frigorlfico _ Supermercado e Fábrica de Rações.

Oficina lVlecânica TIBERIO Ltda.
Rua Leopoldo Malhelro n.. 67. _ Pone 72-1059 _ Jarag;uá do Sul _ SC..

Serviços de lataria, pintura, polimentos em todas as linhas de carros-panseio

Motores à base de troca. com garar tia de 20.000 km.

Retifica d. motores, . regulagem, revísêes e de.ais serviços especializados

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Isabeia e Mariana, filhas
de Luiz Roberto (Tânia

'Fazem anos- );roje:' 02� , -J:sthe�, 'EspezÍlp,y Bsrbosa,
Sra. Marion Meister Mar- - em Fpolís., Roberta, � filha

catto, Sra. Angela Pereira 'do D,r. .Agostínho (Nancy)
Maíochí, Oldenor Klitzke, Bíanchí, Sr. José Gilberto

Dércio Beck, Irma H. Nu- Menel, Vereador ,e Indus-

nes;, Cláudia Maria Henn, tríal.
- '

,

Afonso Blank Fiiho, Mar- --N-A-''-SC-IM-'-ENT--O-S-
cela Helena, filha de Tar-
císío e Cecilia 'Marangoni, Dia 12 de Julho
Daniela, filha de Edgar e' Rúbia, filha de Ivo Nerem
Astrid Hiendlmayer. (Anita Rosa) Torezani.
DIa: O,3jagosto Grezíeíe, filha de Jaime
sr.. HmniUo Ramos;' Fi�é- (Elizaheth M'l $arda.grra.
lis Schioch&., Sr.' Walde.., Olá' 13 de. Julho'
mat Bruch, 81:., ,Almirö ,Séfbrina� tilha da tsfi.wldG
GÚ�I Sr. José Hermete '(LOurd� ,M')' Màrthertdal.

, Marchi, Sr. Alfredo Mül- Guilherme' Ricardo, filho
ler, Sra. Leonír D. Gr.etter, de Romeu (Maria A.M.)
Os: gêmeos Kenia e Albio, Krause,
filhos de Leonardo e Jus- John David, filho de
sara Neckel. João David.
Dia 04/agosto- (Ivonete Luzia) Hintereg-
Sra. Jalíle Tobias Amódío, ger.
Sr. Vitório Lazzans, Sr. Erico Muller, filho de Erí
Wiegand Voígt, Sr. José co (Dóris Müller) Pseheidt.
M., Junkes, o jovem Paulo Dia 14 de Julho
Fernando, filho de Yara e Rafael, filho de Renato
Dr. Sprígmann, no Estrei- (Roseli Krause) Piazzera Jj-,
to-Fpols. Hilário Alido 'Anderson-Alexandre, filho
Schiochet, o jovem Alei- de João (Scheila) Kulling.
des Mannrích, Mário Ma- Eduardo Ataide, filho de
rangoni, o garoto Douglas, Ananias Tíaraiú Ineu (01-
filho de Airton e, Frida j;!a B. Ataíde) Saldanha.
Starosky, Sra. Marialva Dia 15 de Julho
Schwartz Schiochet, em Daniel Giovane, filho de
Joínvílle. .Nélson (Dolores Crístoío-
Dia 05/agosto . lettü Possamai,
Sr. Nivaldo Luiz Petry, Flávia, filha de Valdemar
Sr. Álvaro Stínghen, no (Ana M(l) Krause.
Paraná; Sra. Olíndína Lí- Dia' 1� de Julho
ra Garcia, em Guarami- Jonas Diego, filho de Her
rim, Sra. Catarina, espo- bért Krisanski (Leonora)
sa do Sr. José Ersching; Boshammer.
Srta.· Waldinéia Strebe,' Simone, filha de Alceu
Jovem Jorge Kítzberger, (Dulce 1\1(l) UUer.
Olinda Leier, Aldrovando Inzomar, filho de Ingo
Marcarini, Sra. Joaníce, (Dolores) Draeger.

'

esposa de Ezeram Neckel, Héllíson Jean, filho de
Sra. Marina Schwartz Boss, Joel (Dilse Catarina de Li
em Arthur Nogueíra-Sl': ma) Santos.
Sr. Francisco Pinto. Dia 17 de Julho
Dia 06/agosto Leonan Francisco, filho de
Sr. Victor Bauer, Diretor Vílmar (Alice Bertoli)
Presidente de Alberto Bau- Krause.
er S.A. Ind.' e Com.: Sr. Priscila Élen, filha de Va
Moacir Dunker, em Jvílle: ,lpntln (Marli. M(l) Pessati.
Sra. Terezínha Zapella Jéssica, filha de Nilson
Soares, Sra. Inês, esposa (Lúcia. Vieira - Ringuel)
do Sr. Erwino Steinert; Sr. Beck.
Artilano Piccoli, Sra. Mil- Douglas Bähr, filho de EU
,da, esposa do Sr. Germano saldo (Sônia Bähr) Umt
Behrens .Ir., Sr. Osmar, precht.
Gadotti, em Curitiba. Dia 18 de Julho
DJa 07/agosto Daniel Leandro, filho de
Marina Moreira, Sr. José João Alfonso (Lori Walz)
Steilein Neto, Srta. Mércia Petry.
Dpering, o garoto Mar- Daiana Cristina, filha de
cello Socreppa, Sr. Eduar- Lírio (Irene Lourdes 1.)
do Ferreira Horn. Lago.
Dia 08/agosto Thais Carolline, filha de
Maria Madalena Vasel, Sr. Gilmar Luis (Rosemeri)
Walter Bartel, ,Adriana, Lang.
filha de Waldemar e Mar- Dia 19 de Julho
li R. Reeck, A jovem Iara EdElmilson, filho de Vilson
Doster. o jovem Guilher- (Terezinha A. Pereira)
me Grosskopf Neto, em Przvbvsz.
Joinville, A .-Srg. "i�ia Dia .20 de Julho
Terezinha Mendónça Gon
çalves, (> Sr. Hermes Ku
chenbecker, o Jovem San
dronei Garcia, Sra. Astrid
Hiendlmayer, as gêmeas

ANIVERSARIANTES

Rozin�ia, filha de Gpne-
,

cize Venâncio (Nair Sale-
te' oa Silva.. . '

Rodrigo. filho de jose (Sa
lete) Bortoncelli.

Proclamas de Casaßlenlos
MARGOT ADELlA GRUBBA LElL.\1ANN, Oficial do R�

gístro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, ßs
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em

Cartório exibindo os documentos exigidos pela Iei, a firn de se

habilitarem para casar. os seguintes:
Edital 14.961 de 22-07-86. líana Stenger Müller Ju
Nelson Malhelro e Sandra liana Stenger Müller. Ela,
Marta Depetríz brasileira, solteira, operá
Ele, brasileiro, solteiro, ria, natural de Abdon Ba
comerciano, "natural de tista, neste Estado, domí

Jaragué do Sul, domícilía- ciliada e' residente na rua

do e residente na Avení- Joínvílle, 45, nesta cidade,
da Marechal Deodoro, 159, filha de Antônio Antunes
nesta cidade, filho, de Ne- e Lenir Antunes.
reu Malheim e Helena
DIas Malheiro. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, .na
tural de Telêmacc Borba,
Paraná, domiciliada e re

sidente na Avenida Mare
chal Deodoro, 159, nesta
cidade, filha de Nabor De
petriz e Ana Lopes Depe
triz.

Edital 14.964 de 23-07-86.
Egou ,Kressln, e Constan
cia Ronch"
Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Guilher
me Behling, 83, nesta ci
dade, filho' de Erich Kres
sín e Erica Grossklags
Kressin. Ela, brasileira
solteira, costureira, natu�
ral de Massaranduba, nes
te Estado, dhmiciliada e
residente na Rua 25 de iu
lho, 1.521, nesta cidade,
filha de Leopoldo Ronchi
e Erica Ronchi.

Edital 14.962 de 23�07-86.
Ivo Richert . e Dircemari
Aparecida Vick
Ele, brasileiro, solteiro,
ferramenteiro, natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
do e residente em Três
Rios, neste distrito, filho
de Felix Ríchert e Agnes
Lux Richert. Ela, brasileí- Edital 14.965 de 24-07-86.
ra, solteira, operária, na- Walter, Leon Zapata Mon
tural de Joinville, neste taão e Tânia Cassía Ja
�'Stado, domiciliada e re-. remezuk
sidente em Três Rios, nes- Ele, boliviano, solteiro,
te distrito, filha de José 'médico, natural de Cocha
Vick e Nilda Hess Vick. bamba, Bolívia, domícilía-

- do e residente na Rua Fer
Edital 14.963 de 23-07-1986 dinando Pradi, 161 nesta
Irineu Müller e Lindaura cidade, filho de Emílio Za
Antunes pata e Prudencía Montano.
Ele, brasileiro, solteiro, al- Ela" brasileira, solteira,
moxarife, natural de Ja- auxiliar de escritório, na

raguá do Sul, domiciliado tural de Jaraguá do Sul,
e residente na Rua Julio domiciliada e residente na

Pedri 201, nesta cidade, Rua Gumercindo da Silva,
filho de Ulrico Müller.'!e Ju- 257, nesta cidade, filha de

Orlando Jaremczuk e Ala+
nir Jaremczuk.

Edital 14.966 de 25-07-86.
Olcedlr José VI�zl e

Vaída Maria Kreisch
Ele, "brasileiro, solteiro,
auxiliar de escrítórío, na
tural de Rio dos Cedros
neste Estado,' domiciliado
e residente na Rua João
Planinscheck, 1.417, nesta

cidade, filho de Evaristo
Vícenzí e Helia Vícenzí,
Ela, brasileira, solteira, do
la'ri natural de Alto Porã
- Ivaiporã, Paraná, domí
ciliaáa e residente na Rua
João Planínscheck, L4ii,
nesta cidade, filha de AI
vocir Carlos Kreisch e Lo
rena Thomaz de Souza
Kreisch.

Edital 14.967 de 25-07-86.
Celso Alves Theodoro e

Miria Sàrdagna
Ele, brasileiro" solteiro,
vendedor, natural de Ma
fra, neste Estado, domici
liado e residente na Rua
Francisco Zacharias Lenzi,
568, nesta cidade, filho de
Marcelino Alves Theodo
ro e Licia Ruthes Theodo
ro. Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Mas
seranduba, neste Estado"
domiciliada e residente na
Rua Francisco Zacharias
Lenzí, 530, nesta cidade, fi
lha de Leopoldo Sardagna
e Lucia Pauli Sardagna.

E para que chegue ao

conhecimento' de todos,
mandei passar o presente
Edital, que será publicado
pela imprensa em Cartó
rio, onde será afixado du
rante 15 días,

Organização Contábil "A Comercial" se Ltda,
Deixe sob nossa responsabilidade os serviços contábeis de sua empresa.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290 - Fone 72-0091
Jaraguá do Sul - SC.

Confecções Sueli Lida
Vestindo bem Senhoras e Crianças

Vá conferir a mais variada coleção de inve'l'no; aproveitando
as vantagens do preço e crediário Sueli

Fábrica e Loja 1 Av. Mal. Deodoro da Fonseca, m. 1085 _

F. 72-0603 Jaraguá do Snl _ SC.
Loja 2 Rua Reinoldo Ral!' na 530 _ F. 72-2911 _

Jaraguá 'do Sul _ SC.
Loja 3 - Rodovia BR-280 (km 63) - Portal de Jardguá.

Lanchonete e' Sorveteria Pinguim
Lanches, pizzas, petiscos, sorvetes e gelo

ATENDEMOS, POR ENCOMENDA, PASTELÃO

Rua Ângelo Rubini, 1110 _ Bal'lfa do Rio Cerro
'Fone 72-2181 _ JaragUá do SullSC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 maio 1919. CCC 84.436.591/0001-34.
Dlrétor: Eugêiüo Victor Scbmo�el - Jorn . .l'ruJ..�&". _..:
n9 7'JJ9 e Diretor de Empresa Jornalística n9 20. Mem
bro efetivo do Inst, Histórico e Geográfico de Santa Ca-
.jarína, Redator:Fhívio José Brognago • ORT-SC n9 2141
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - DRT-SC n9
219/8,4. Redação .Administração e PUblicidade: Rua CO
ronel Procópio Gomes de Oliveira" n9 290 _ Cx.Pos-

" tal ,19 _- Fone 72�OÓ91 ..,... 89.2S0-Jaraguá do SI1I}-SC -

'

,I .

.
• •

_

'.' Impresso nu oficinas da Organização
"

_.

' ,

Contábil UA. Comercial" S/C" Ltda,
. AssinatUra para Jaraguá do Sul ........ Cz$· 100,00
",Ouú"as cidadeS •••••••••••••••••• �. .Cz$ 130,00.
Número Avulso Ci$ 1,50
Número Atrasado .. ',' . . • • . . . . . . . . . .. Cz$ 2,00

. Representan(es credenciados:_ Pereira de Souza ciCia.'
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

pal Propaganda Representações Ltda,
Este Jornal é associado a ADJORlISC e ABRAJOlU.

Relojoaria AV'ENIDA
As mais finas sugestões para presentes.

jóias, relógios, violões, troféus:
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio yargas

Funilaria Jaraguá Ltda._
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

Lanznaster _ O SEU RELOJOEIRO,

Relógios, crístais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal.Deodoro, 364-Fone 72-1267

ViaçãQ' Canarinho Ltda.
o transporte carinhoso

"

Programe bem as suas VIagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernes e 'confortáveis ônibus.da sua

frota. Venha conversar conosco.

Av. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 12-1422

Jaraguá do Sul SC.

-

TUBO DE POLIET1LENO
(MANGUEIRA PRETA}

II

TUBOS SANTA HELENA l-TDA.

FÁBRICA: RUA JOINVlllE.1016- FONE (0473172'1101
ESCRITÓRIO: RUiI CEL. PROCÓPIO GOMJ:$, 99· FONE (0473) 72·0066

JARAGUÁ DO SUL- SC

... .....

II. F O t O L O s S
Fotografias _ equipamentos de eine

foto, _ som e video.

Marechal Deodoro 302 - Fone 72-0181

"'=�'1\ --Hlstód'f de tlosia aeBté do 'Pode flear -s6 na -saudade"l- .,.�-=,",. \
:!

• ••HA 40 ANOS

CONFIRA A HISTÓRIA ...

;i
. Barã.o 4e Itapocu:1

1 .1

rr, _;;,,�_.�, {:'.
• ".'

.to assinado p�ío Governador designa-
Noticiava-se a próxima funda"' va-o nomeado -pera servir junto à Co-

ção da Liga Jaraguaense de Desportos, 'tetQriaJßstad,AAI � Jªragt,!á. "

velho sonho dos desportistas locais. - O Estrela jogando em Nereu._��
Mas o que ínteressava era o primeiro nhava do Operário de Joínvílle., p,Ojr
campeonato municipal organizados pe- 4x2, jogando com o seguinte' qüadjq:
lo D. Pedro.Il, Acaraí .e BaependL e. 90, .Osní, .Alcídes, M_ºJ�tt!; .-G�t!!-J.i.9,:_BQ!ã:·
jogadores eram selecionados. Quem vío e Renato; Nique, D,almOj J�q;n��l
eram esses heróis dos gramados jara- :(Zanghelini), Valério �.ponv:al!;.<
guàenses? Veja,:éni-seguida, pOT· Clube: .'

BAEPENOl ..:. Delorges 'Costa, 'Otacílio'.
Ramos; Mario MaIitud, Otto Mey;" Hi
lário Ferraza,' 'Rubens Costa, Clécío '

Motta Espezím, Amadeu Mahfud, Pedro
Kopiak, Curt Nunes, Mario Patrício,
Antonio Silveira, Antonio Ruysam, Ju
venal Lino, João B. Martins, Manoel
Martins, Walter Ballock, Ingo Greuel,
Arcy Soares, José Nunes, Ary Fruet,
Lourenço Ersching, Lucíndo Patrício,
José Frutuoso, Elpídío Martins, Augus
to Duerkopp, Heinz Mahnke, Hilário,
Voigt ê Rolando Dornbusch. ACARAI
Arno Müller, Levinus Krause, Niralci
Piazera, Faustino Girolla, Waldemar

. Maba, Lindolfo Maba, Orestes Murara,
Eugênio Stahl, Leopoldo Stahl, Justino
Pereira, João L. Airoso, Amando
Emmendoerfer, Vitor B. Emmendoerfer, .

Geraldo Cardoso, Alvan Karsten, Olin
do Maba, Luciano da Silva, Arduíno
Murara, Albino Murara, Juvenal Soa
res, .José Cordeiro, Osvaldo

.

Níels,
Afonso Emmendoerfer, ·Osni Airoso,
Helmuth Kienen, Hermenegildo Cardo
so, Hugo Píacetzní. Vergundes Krause,

- Letore Lombardi e Helmuth Hansen. D.
PEnRO II _ Adolfo Dunke, João Fer
nandes, Marcos Jung, Willy Klug, .AI
fredo Langer, Euclides Maffezzolli, Se
bastião Siqueira, Erico Boss, França
Maas, Miguel Gonçalves, Sebastião Fer
reira. Waldir Maffezzolli, Reynaldo
Gonçalves, José Teciano Rocha, Gentil
Simas, Lauro Ruck, Oswaldo Felícío.

.

Agenor Gonçalves, Erico Schuert, José
Damasio, Martins Souza, Alcides SoU,.
za. Artur Neumann, Francisco Rabock,
Antonio Smeha, Rodolfo Fey Vitória
Monteiro, Helio Alves, Claudio Dias e

Elpidio da Silva.

II

...•HA 30 ANOS

Comentava a imprensa dois acon
tecímentos marcantes: 19 _ A vitória
do C.A. Baependí (1) sobre o America
F.C. de Joínville (O), gol de Turíbío, em
que jogava pelo Baependi _ Gaulke,
Piazera e Jorge, Taranto, Americano e

Schwerdtner, Guido, Nutzt (Zico), Ja
nót .(Chadéco). Hamilton e Turíbio e,

pelo América _ Bosse, Mazico. e An
toninha; Iracino (Nílton): Souza e

Ibrahim: Gaivota, Manéco (Zabot),
Bastínhö, Euclides e Izidoro, O' ioga
realizou-se na Rua Abdon Batista (atual
Georg Czer_niewicz), o iuiz Luciano
Silva e a renda de Cr$ 5.600.00; 29 -

Um sensacional show e baile na antiga .

sede do C.A. Baependi. animado com

as famosas orquestras argentinas da
Rádio EI Mundo. de Buenos Aires, a

"Típica de Alfredo de Franco" e "Jazz

Epetacul<i{J,os Colegiales".

- Era'nomeado escriturário do Te
souro do Estado o jornalista e verea

dor Augusto Sylvio Prodoehl. O decre-

."'" ..... . :.:'
",

�::. ".

. .•HA 20 A.NQS" t.: .-:
O Prefeito Victor Bauer_manda

va republicar- a Letn9 11.i de 23-10-59,
sancionada pelo Prefeito Waldemar
Grubba, que tornava obrigatório a cons

trução de muros e passeios, na área daI;!
vias públicas constantes do artigo pri
meiro.
- O Ten. Ferdínarido Plske escre

via o quarto artigo de uma série, abor
dando Os 2 anos da Revolução de 1964,
que concluía como estando a Revolução
trabalhando. "E trabalhando honesta
mente, objetivamente, sem demagogia,
sem favoritismos. Confiemos nela"."

- Julio Maffezzolli, Exator Chefe,
divulgava a Portaria n? 101, em que se

advertia aos servidores, caso circulas
sem listas para obtenção de recursos,
destinados a donativos a outrem, sob
pena de sanções legais.

•••HA 10 ANOS
--:-

-

A Dra. Zilá Rodrigues Leite,
advogada militando nos foros do Esta·
do do Rio de Janeiro, por ocasião da
passagem dos 100 anos de fundação de
Jaraguá do Sul, encontrava-se em - Kío
to, no Japão. Conhecendo como conhe
ce um mundo de gente daqui, ela es�

crevia uma carta, datada de 25 de ju
lho de 1976, "enviando a minha (sua)
mensagem de felicitações ao povo de
Jaraguá do Sul pelo transcurso do
Centenário desta dinâmica e progressís
ta cidade". E lembrava que a viagem
ainda não terminara, pois retornaria
ao Brasil, depois de visitar Singapura,
Tailândia, Hong Kong e México. Hoje,
1986, a cidade recem encerrou os fes
tejos que assinalaram os 110 anos. Co-

. m9 passa o tempo, ó g.ente!
",,--,-- O Prof. Paulo Moretti escrevia

extenso artigo sobre a Exposição His
tórica e Fotográfica, que ele classificou
de "uma volta ao passado", destacando
os organizadores dessa dificil mas" bem
sucedida mostra e apresentando o seu

reconhecimento: "Eis por que temos
uma razão a maís para nos congratu
lar com os organizadores de tal Expo
sição, traduzindo num agradecimento
público, nosso reconhecimento à abne
gação e esforço dos amigos Emílio Síl
ve e Amadeus Mahfud, a quem rende
mos nossas homenagens".

...:.._ Jaraguá do Sul se fazia presente
nos jogos regionais na cidade de Join
ville, com vistas à classificação para
.os Jogos Abertos de SanteCetarína-em
outubro, em Tubarão. O munícípío fa-

. zía-se representar nas modalidades de
xadrez, natação, atletismo, saltes orna-i.

mentais, tênis dê campo. nas categorias
masculína e feminina, tiro ao alvo cara

bina e bolão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ESTADO DE SANTA'CATARINA

',PrefeUura :Municipal de Jaraguá' do Sul
SECRETARIA DE FINANÇAS

'

:.;; c/ :__.,-, ,:: :;;��",;.'.�.::.: . �;._
, Divisãõ' de, Contabilidade', .

.. ; ,.�. .'- .:: - �- '--- - . -.> . .:..

,'Bälänceté Ffilâncelro, Referente o Mês dé lunho dê 1986

" Äté o Mês
, Anterior

.-'li E C E I:T A
.TITU,LÔS

� ..."!":'

',:� ..:;':

, Receita,Orçamen"rla
Reêêltà&: Corrent$'," ,'.:
Receitá tributaria 3.446.115,06 "

Receita:' patrimonial, .. : . . . . . 2.094.312,11
Reéeita índustríal .;; '��..,:; ... " 4.550/00
Transíerênctes correntes' .-� .. 24.698.177;92

"

Outras receitas correntes .. 520.395,15 '

Re'cêltás de Capital
Alienação, dê Bens" .' .. '- .. .'.
Transferências de. Capitãl '

..

SOM AS.. . . . . . . . . . . . .. Ct'$ 31.079.350,90

R�eita Bxtraoréamentärta,

Contas empenhadas a pagar ..

Dep6sitos de diversas origens .

Conversão Monetaria .

SOM A S Cr$

Saldó da Mês Anterior

Disponivel
Caixa .

Bancos _ disponivel .

Bancos _ vinculado
_

;
,

Realizável ,

Celesc S/A' _ c/TIP
'

Câmara _ c/Suprimentos .

Aplicações financeiras .

, .... ,

Arrecadação ,T o t a I
No MêS'

: 846,:222.14
, ,�:89.941-,38,

.

1'.150,00'
5.616.66,3;30

89.614i3q

" 4.2�.937,80
'" 2.184:25'4,15

,

5.700100
30.314.841,22

610.069,51'

10.200,00
305.000,00

10.200,00' "

305.000,00 -'-.
-'"

6.705.651,78 37.785.002,68

11.544.524,75 2.225.311,71 13.769.836,46
1.466.495,44 306.569,23 1.17'3.064,67
'42.485,68 0,40 42.486,mf

_13.053.505,87 2.531.881,:H 15.585.387,21

163.589,55 41.934,99 211.524,54
,

2.405.590,97 1.242.424,33 3.648.015,30
1.96'9.248,81 1 :376.134,77 3.345.383,58

_ 218.74 119.684,43 . 119.405,69'
10.035,48 4.343,59 14.319,07

32.199.391,7i 1.501.131,91 39.100.529,6à�
36.747.577,78 10.291,660,08 4'1.039.231,86

80.880.434,55 19.529,193,20, 100.409,627,75

Até o Mês Despesas t ot a: l
.

Anterior No Mês

SOM AS, ...... ;_:'��'.:..,..'.:....:..�.:..;.._.:.:.C,.:.;.;r�:;..".,....:,_,��_-:--_�_�......... _
�

T O 'T A L .-..... Cr$

816.156,41
'

202.214,62 1.018.431,.Q3
, 504.297,53 �6.770,05 ' 581.067,58
2.015.213,31 763.994,06 2.779.207,37
426.862,09 96;734,41 523.596,50

,

512.067,20 224.638,21 736.705,41

2.938.293,26 ,179.907,07 3,718.200,33
15.788.163,62 3.827.450,49 19.61�.214,í.l
2.147.59(,),24 678.700,55 " 2.826.290,79

25.149.243,66 6.650.469,46 31.799.71;J,12

1.424.660,30,
422.634,12

11.182.556;11
1:740.684,41
1.425.046,44 .

0,05

SOM AS Cr$

Despesa Extraorçamentária
Despesa de meses ante:riores .. 9.757.895,81
Depósitos de diversas órlgens 1.318.050,29,

.Resto,s a' pagar de 1985
'

1.425.046,44
Conversão Monetária :.,' _

"

0,05

DESPESA
TITULOS

DespeSa Orçamentária
Órgãos
Câmara de Vereadores .

Gabinete do Prefeito
.:

,

.

Secretaria da Admínístração .

Secretaria de 'Finanças '

....

Secretaria do Bein Estar Social
"Secret. Eduê. ceu. Esp. e

Turismo ...
,..........•.

'

...

Secretaria de Obras e Viação
Secret. Planei, e Serv, P.úbficos

SOM AS ; Cr$ 12.500.992,59 ,1.847.294,42 14,348,287,01

Saldo Para o Mês, S.eguinte
Dísponível
C a·i x a '

.

Bancos _ disponível .- .

Bancos .::. vínculado .

Realizável ,

Celesc S/A _ c/TIP .

, Câmara _ c/suprimentos .

.Aplíceções financeíras

S,O MAS . . . . . . .. Cr$·
:�����--�--�----�------�---

T O 'f A L,' . ; . . . . . . . . . . .. Cr,$
,

,db/Prefeitura Municipal de Jeraguà do Sul,
DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Secretario, de Finanças

em 30 de junho de- 1986
RENATO J. BORTOLINI

CRC SC nl? 5.400
'Técnico em Contabilidàde

DO :p'Ö V�(J:'��'? "

DEUTSCHE, ECKE- . " CANt:Ó ALEMÄO
Noch nie Dagewesenes wartet auf uns

" �Auch Wer mit einer seelischen Bedrueekung,
"

einem Kummer, eíner Trauer, einer menschlichen
" Enttaeuschung nicht fertig werden kann" vermag durch
'diese Hinwendung zu' den geistigen Lebensquellen
Befreiung und Erloesung zu. tunden.

'

Wir dueríen feststellen,' dass· der' heutige Stand
der regenerativen Alterstherapie mit .noch nie dá
gewesenen Mitteln in ertaunlichen Masse zur Foerde
rung und Anregung der Lebenskraft sowie zur durch- '

greifenden Auffrischung der Organe und Zelleh erfol
reich beizutragen vermag.

In den Stuben unserer Gelehrten, in den Labora
torien der Chemiker, der Biologen, der Naturwissens
chaftler, in den medíziníschon Forschungsstaettsn
wird nach allen Seiten hin auf Hochtouren gearbeitet.
Was fuer die Technik, fuer eie ans Ungeheuerliche
grenzende Energieproduktion gilt," hat auch fuer alle
anderen Bereiche seine volls Berechtigung: mit 'Rie
senschritten geht es vorwaei ts. Das unendliche' Meer
neuer, phantastischer Erkenntnisse erschliesst 'sich
.dem verehrungswuerdigen, forschenden menschlichen
Geiste. Noch nie Dagewescnes wartet auf uns!

,

Fuer den erfolgreichen Fortgang' aller dieser
Phaenomenalen Entwícklmgsstufen ist jedoch eines
gebieterische Voreussetzung: Der Friede! Moegs unse
res grossen Albert Schweltzers Appell an die "Ehrfurcht
vor dem Leben" im Verein mit seinen Verbuendeten
und den Frauen unó Muettern aller Nationen die,
Vernunft und' Wersb-nt der Fuehrendan Staatsmaenner
erkennen lassen, dess ihre einzige Aufgabe nichts an
deres sein kann, ,als unserer zerrissenen Welt jenen
Zustand zu erringen, in dem die Menschen aller Na
tionen ungeachtet Ihrer voelkíschen und weltanschau
lichen Verschiedenheít, .entlích befreit von den Drohun
gen der Gewa't und den Belastungen der ",'krankma
chenden Furá t, in Freiheit und Freundschaft sich
begegnen duoríen,

,

Schenken wir einigen tiefgruendigen Erkenntnis
se des mit ueber neunzig Jahren unermuedlích taetig
"Gewesenen des Wortes, des realistischen Idealisten
und wah rnaft

'

guetigen Menschenfreundes, unsere
Aufmerksamkeit:

"Nnr eine ethischen Zielen zustrebende Menschheit'
,kann des, Segens materiellen Fortschritts in, vollem
Masse teilhaftig werden und die, mit íhf gegebenen
Gefahren meistern. ben Geschlechtern, die auf Grund
ihres Koennens und Wissens meinen, ethischer Ideale
nicht mehr zu beduerfen, líenens und Wissens meinen,
ethischer Ideale nicht mehr zu beduerfen, liefert unsere
heutige Lage den furchtbaren Beweis ihres Irrtums".

Was neutzen die rastlosen Bemuehungen medizi
nischer- Wissenschaft und Forschung, um Krankheítea
und Gebrechen eínzudaemmen, das ansteigende Le
bensalter auszudehnen, es im Zustand koerperlícher
und geistiger Frische zu verlaengern, wenn anderer
zeits duch nicht endenwollende

-

Kriege Millionen,
Menschen in der Bluete ihres gesunden-und hoffnungs-

'

vollen Lebens híngemaeht werden, ungezaehlte ver.'
krueppelt und entstellt ein vielfach- somuesehliges,
kuemmerlíches Dasein schuldlos fristen muéssén. von
dem tausendfachen Martyrium, 'das den' Frauen und
Kindern dUFCh die' Kriege. auferlegt wird, :ganz zu

schweingen. Nie wieder Krieg! Die Ehrfurcht vor der
Heiligkeit des Lebens, die Waffen des Geistes, der
-fortgeschrittenen Erkenntnis des ' Lebens und die
leíddurchtraenkten Erfahrungen vermoegen die Waf
fen grauenvollster Vernichtung in unaussprechliche
Segnunge umzuwandeln.

'

,

-Vielleicht mussten die Voelker, vielleicht; musste
das deutsche Volk mit seinem martervollsten Opfer
'gang, den die Geschichte je zu' vérzeíchnen hat, das
hinter uns liegende Grauen durchleiden. auf dass aís
seinen unnennbaren Schrecknissen das Wunder des

, Mensehheítsdriedens aufblueht und eine glueeklíchers
Erde .hinter den .Schleirn der Zukunft als heliger Sinn
der Voelkeropíerung verklaerend und versoebnend
aufleuchtet.

Nie wieder Krie! Dieser Schwur móege ueber den
Huefeln der Gefallenen aller Nationen die ganze Welt
urber alle Parteien und Konfessionen hinweg umspan
nen, wenn der Sinn ihrer von Blut und Grauen durch"
traenkten namenloser Opfer sich erfuellen soll. ,Sie
alle starben fuer den Príeden.' "Last uns alles tun, damit
dfêse Zeit endlich kommetl" , ,_, (Tolstoi)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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INTERIMOVEIS
Intermediária de
Imõve,is Ltda.
IMÓVEIS A vENDA

.;;.;.. 1 terreno com 6.000m2 situado na Rua Ma
tina Ftüctuoso.

, � í tetTeno com 5.000m2 situado na Rua 15 de
[WIld _ ptõxlmô ao' Po.tUm,

..

�'l tm�nQ 'cÓIb... 1·.âÖõm2 !UUádd· há Ihíl!i. '1�
J4nu4dõ Âlrds'o ..,. Igo.ã J:;lsquerdö."

" .' .

. , ';' ..
' ..

-:- Várias casas de fino acabamento com 350m2;
sítuédss próxímo ào Forum.

.

,

R. João Píccoli, 104 - fone 72-2117 - Jaraguá do Sul

o J C Manutenções
Serviços de Conservação Industriais e Resi

denciais. Instalações e Consertos de toda a linha

elétrica, montagens de aparelhos e instalação de
íntertoaes,

Experiência e garantia do serviço executado.

Rua Equador 62 _ Fone 72-2693 _ Jaraguá do Sul

'JOALHERIA A PEROLA
dTICA MODERNA
reinoldo rau ,289

Reserve agora os seus brinquedos para o Natal,

pãgue mensalmente, semjuros, pelo preço à vista.

·Casa Schmíts
A maior variedade 'de brinquedos da cidade

Oficina de consertos autorizada

"Estrela" e Bandeirante"

Av..Mal. Q;g��9, 226 _ Fone: 72.,0838
JaraguAOäo Sul _ SC

BRASIL CRESCEU MAlS

DO QUE A CHINA

-, �
.

Doís virgula' cinco por
cento ao ano, foi quanto
cresceu a população do
Brasil. na última década,
a maior taxa de aumento
populacíonaí entre os paí
Sés maís populosos do
mundö: China (1,2%),' In
dia (2,1%), União Sovíétí
ê'S J9,g%), JãpíÍ� (0,9%)"
JrstéI4õs amIdos (0,1%), In
��Iíêsíâ (2IÕ%} e Japão
(0,9%). Ö crescímento clã
l?opülaçS,ó é devido, fun
dafil.'ehtalménte, a -diíeren
ca ehtre as taxas de nata
lidade e de mortalidade.
Até o ano 2000 esse núme
ro vãi baixar pará 1,6%
ao ano. A redução da ta
xa de natalidade é conse

quêncía do decréscimo da
taxa de fecundidade (nú
mero médio de filhos ti
dos por mulher durante a

fase reprodutiva, dos 15
aos 49 anos). Conforme as

projeções, a fecundic'ade
I da mulher brasileira no

:

período 1985-2000, �airá.
de 3,6 para 2,8 filhos, sig
nificando queda de 23%
na taxa. Em 2025, esse nú
mero caírä pera 2·,3 filhõs:.
Ainda assím, nos próxí-.
mos quinze anos vão nas

cer maís ei milhões de
brasileiros, enquanto 17.8
milhões vão morrer. Até
2025, já seremos 246 mi
lhões e deverão ser regis
trados 56,4 milhões de
óbitos. Estas são aleumas
das proteções do Anuário
Estatístíco do Brasil, que
o IBGE acaba de lançar.

JARAGuA VAl

INTEGRAR-SE AS AlS

No próximo dia 4 de

agosto, às 10h30min, em

dependências da Casa da
Cultura, em Joínville, se

rá essínado o convênio
com o· lNAMPS, na pre-

,

sença do Superintendente
Regional, Dr. Ricardo Ba
ratíerí, para a implanta
ção, em Jaraguá do Sul,
das AIS _ Ações Integra
das de Saúde. O municí

pio constituiu a Comissão
lnterinstitucional de Saúde,
que é o =prímeíro passo
para o convênio.

As AIS objetivem me

lhorar a infra-estrutura
de saúde no município, em
consonância com a, políti
ca nacional de saúde.
Elas virão assegurar, . Q
atendimento ao seguradQ(
do Instituto, índependente
de pertencer a área �e
bana ou rural.

Coluna da aMEVI
REUNIÄO DA FEDERAÇÃO

A Federação das Associações de Micro � Pe

quenas Empresas de Santa Catarina reuniu-se no

último final de semana na cidade de Itapema,
onde estiveram em pauta assuntos de elevado
interesse dos asocíados, como a Constítuínte:
lançamento do Pan a nível Nacional, que acon
tecerá em São Paulo; inclusão de maís membros
na diretoria da Federação e outros assuntos inter

nos. A Amevi esteve, representada pelos Srs.
Paulo Adetaír Floríaní e Jeão: Pedro Steibach.

CQNVlTE
, ,

A Assõcia$!â GêmerciaÍ e Industiiá1 ãâ Mi
cro e Pequena Empresa do Valê do Itapocu
AMEVI convida os associados e o povo em geral
para uma importante reunião com membros do

BRDE, de Florianópolis, fiá próxima terça-Ieíra,
día 05, m; 20h, tendo por Iócäl o Grupo Escolar'
"Albano Kanzler".

PALESTRAS

. Estão previstas para este mês vanas pales
tras ainda sem data marcede, sendo uma delas
em Schroeder, com o Presidente da Confedera

ção, Sr. Pedro Cascaes: outra para Corupá com o

presidente da Federação, Sr. Roberto de Souza e

ainda em Jaraguá, com membros do BADESC e

com o Diretor da CAMIP (Centro de Compras da

Microempresa). de Blumenau.

Foto Norte1ândia I,tda.
Rua Venâncio da Silva Porto 185 .; Fone 12-2804

Metalúrgica Franza Ltda,
Rua Heinz Mahnke 210 _ Fone 12-1381

Frioliveira Com. e Repres. Ltda.
Fiambreria

Direção de: Marcy Maséärênhas de Oliveira

FRIOS, LACTICINIOS, CARNES BENEFICIADAS
"PAMPLONA", SAMBIQUIRA DE PERU.

Todos os preços abalxo da tabela ofieial.

Av. Mal. Deodoro da Fonseêà 144 (antigo Açougue
Mahnke) _ Jaraguá do Sul _ Fone: 72-1181

Spezia' & eia. . Lida.
SERRARIA E SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator
com profissionais altamente especializados.
Rua João Januário Ayroso, 77:2 .: Jaraguá Es-

_.

querdo _ Fone 72-0300 _ Jaraguá da Stil _ SC.

DBstii Máquinas, ltda.
Equipamentos para fábrica de doces de frutas,
chapas de cobre, fundição de alumínio e bronze.
Destiladores de aguardente e alambiques de cobre.

"
Rua JoiftVi11é, 433 - Fone 12-1564

i' Jaraguá do Sul _ SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CRC-SC sob n? 0075

Escritas fiscais e contábeis

Imposto de Reada
Registro de Mícro-Bmpresa
DESPACHANTE CRED. sob n? 496

Confira a eficiência de nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone:· 72-0695

Escritório Contábil Garcia

ELETROLAR,
Comercial . de ·Peças ' Ltda.
Onde o seu aparelho eletrodoméstico é trata

do por técnicos treinados na fábrica e o bom aten
dimento é um direito seu.

Peças e acessórios originais e assistência téc
nica autorizada ARNO, WALITA, BRITANlA,
BLACK & DECKER, FAET, GE, E'LETROLUX,
FAME e FORNOS LYER.

Av. Mal. Deodoro, 1.309 _ FONE 72-2200

Jaraguá do Sul _ SC.

I,

Folo 'Center Lida.
Agora sob nova c> direção

Revele seu filme a cores e ganhe desconto u:) 30%
mail" uma ampliação do 20x25 e um álbum como

brinde.

r�oto Center - Galeria Dom Francisco - Sala 05,'C I
LIMPEZA DE FOSSAS?

Se este é o seu problema, nós temos a so

lução. Serviço rápido, eficiente e garantido. Exe
cutamos também limpeza e desentupimento de

vasos> sanitários e rAlos!
.

João Ribeiro
Rua Uruguai 84 (lateral da Rodolfo Hufenuessler)

Jaraguá do Sul.

ADVOGADA
Dra. Aurilene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de tránsfto - in

ventários - cobranças e advocacia em geral.
Rua Reínoldo Rau, 86 - sala 4 Fone 12-2711

e
' PERSIANAS • BOX • ESO· DE AU1MirilO .....

� 'R��L!.!!:U��SC-= ... FONE: C0413I72.0996 •

Persianas horízontaís e· verticais,
box para banheiros,

.
.

divisões, toldos, portas sanionadas, luminosos
e serralheria em aiumlnlo.

Consulte-nosl Fone n-OY95

PRACINHAS TmO
SALÁRIO DE SARGENTO
Ex-Pracinhas de Santa

Catarina que serviram na .

missão de :

paz, como for
ça universal da ONU, no
Canal de 'Suez, através de
sua associação, está ca

dastrando todos os ex-pra
cinhas, inclusive, chaman

d? a atenção daqueles que
VIvem no Sul do Estado,
para se filiarem à Associa
ção que busca hole, a .

.eprovação do projeto de
Lei n<? 3.052, já aprovado
nas Comissões

,.

de Justiça
e Segurança Nacional' no
Congresso Nacíonal.. Eles
querem uma pensão' re
conhecida por lei, a exem

plo dos ex-combatentes
da Segunda Guerra Mun
dial. Na, região de Blume
nau e Itajaí, são 200 os fi
liados e no Sul, devem
existir pelo menos uns 50
ex-pracinhas marginaliza
dos,

. grande parte neuró
tica, sem amparo do GO
verno. Para isso, a Asso
ciação com sede em Blu
menau, rua 2 de Setembro
3753, fone 0473 23-0303:
bairro Itoupava Norte,
pede para contatos dos
ex-pracinhas. Se já não o

fez, -está aí uma oportuni
dade para hosso querido'
ex-vereador da Câmara
Municipal de Jaraguá do
Sul, o estimado 'cidadão
Marinho (Salvador da Pá-.
tría) Rubini, Vamos lá,
companheiro I

CORREIO DO P:Q-VO,

SAMAE RELATA·
ATIVIDADES DO' 1 �

SEMESTRE'

t . Nota de Agradecimento
A Fam1l1a enlutada de Victor Freigang. Lina Gumz
Freigang e Irmã Marlene, ainda consternados com
o súbito falecimento de seu filho e irmão

HAROLDO FREIGANG
vem através 'deste semanário agradecer a todos
os que, de algum modo, os confortaram por oca
sião do seu passamento, aos que enviaram flores,
coras, cartões, telegramas e aos que .acompanba
.ram o extinto até a sua última morada. Em es

pecial aos Drs, Luis Carlos �lanchi e .Antonío, de
Miranda e Sua equipe, a Direção e. enfermeiros, do
Hospital Nereu Ramos, de Plortanôpolís, .a.Ö Sr.
Hemí e demais funcloná:rlos:da Vlaçio:Luftha:ps&,
de Campinas e., ao Pastor PiSke, -; pelas", p1ll�v)'as
confortadoras proferidas 'por ocasião do seu 'seI..
pultamento. --

-

_,.

� .

.

Outrossim, convidam, para o Culto que' será
celebrado neste domingo, às 8h30, na Igreja Evan-
gél1ca Luterana-Centro.

.

o Serviço . Autônomo,
Municipal de Água e Es
goto-SAMAE . acabou de
concluir o relatório de
suas atividades no 1Q se

mestre, deste ano. Os in
vestimentos realizados so

maram Cz$ 1.296.011,86
assim distribuído: materi
ais para manutenção e

construção da nova ETA
Cz$ 490.484,33; materiais
empregados na construção
do sistema de Águas
Claras Cz$ ,194.340,58;'
mão de obra na constru
ção da nova Eta Cz$.· ...

'

121.094,95; mão de obra
empregada na construção
do sistema de abasteci
mento de Águas Claras
Cz$ 106.0�2,OQ. Do total
doa investimentos realiza
dos a municipalidade con

tribuiu c] Cz$ 384.000,00.
O Diretor Interino do
SAMAE, Francisco Rodri
gues informou ainda, que
durante o primeiro semes

tre deste ano foram efe
tuadas 374 novas ligações
distribuídas' desta forma:
355 no Centro; 13 na Bar
r$;,'�'Uh Cêrro e 6 em

Nereu Ramos.

SUBA NA HONDA'

CHE GOU A

CONCESSIONARIA HONDA DA REGIÃO. COo,
MÉRCIO DE, MOrOS, ASSISTENCIA TECNICA

E �OUTIQUE HONDA-WAY.

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGoTTI
MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA MÁQUINA.

. Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR-280)
.

Fone 72-2999. _ Jaraguá do Sul _ SC.

ADVOGADA
MÁRCIA BUTTCHEVITZ

Separações e divórcios, acidentes de tránsíto,
Inventários, cobranças e advocacia em geral.
Rua Jorge Lacerda 169 _ Sala 02 "'- Fone 72-it08
Jaraguá do Sul.

.

Dê ílores a quem você ama. Decorações
de igreja e salão, buquês, .arranjos, plantas

ornamentals. com entrega ii domícllto. Atendimen
to por profissional no ramo,

,Casa das Flores'
Rua Reinoldo Rau 606 _ Edificio Santa Terezínha,

esquina com Rua João PiCClOIt. "

.

Posto � de Vendas Marcatto"
-'

Chapéus, bonés vlzelras, camisas, shorts,
bermudas e cordas.

Em frente à íäbrtca.. _ Amplo estacionamento.
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, Sociedade 'Cultura Artística
BALANÇO PATRIMONIAL

VERIFICADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
_ 1985

AT I V o

ATIVO CIRCULANTE 31.12.85
Dlsponlb1l1dades . . ..•.•... ...• .•. .• 16.770.653
Bancos c/movímento
Banco- do Brasil S.A. � .

Banco Nacional S.A. .-.,J-
Banco 'dó Estado Sta. Catarina .

Banco Besc S.A. c/18.859-7 ..

'

.

Bco. Besc SA. c/21.�38-8 :..
-

Banco Meridional_S.A .-.-.! ,

Banco
-

Besc S.A. Aux, Fináhc.
-

: .. :
-

, REALIZA.VEL A C/PRAZO -

-

_

Bancos c/ApUcações M.A. . ..

'

.•.•.. -� .

Banco Meridional - S.A., ... : .....
'

...

Impostos a Recuperar .....•••...•.•.
Imp. Renda Retido na Fonte .

ATIVO PERMANENTE
Imob1l1zado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 356.684.552
Móveis e Utensilios 5.446.066
(_) Depr, s/Mov. e Utensilios (1.483.037)
Instrumentos Musicais .....•...... 28.678.289
(-) Depr. s/Instrumentos Musicais. (7.037.867)
Construção em Andamento 331.694.310
(..:..) Depr. s/Constr, em Andamento. . 613.209

TOTAL DO ,ATIVO '. _ ;. 384.106.211
PASSIVO

31.12�84
2.578.807

2.579.429
1.204.281
8.915.818
446.519
42.542 '

3.542.064
,

40!000"
, , ,- -,

"1.252.660
539.557
744.366

4.039�557-
4.049.557
1.091;955
1.091.955

2.224
40.000

, - 15.448.095
"

15.448.095
200.394
200.394

9.783.333
1.705.252
(293.760)
8.979.644

(1.285.977)
678.174

28.010.629

PASSIVO CIRCULANTE
Outras Exigibllidades ••......•......
Prestação de Servo a pagar .

I.R. Fonte a recolher .

PATRIMONIO UQUIDO
Patrimônio Social 379.749.427

TOTAL DO PASSIVO 384.106.211

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1985
O presente "BALANÇO GERAL" encerrado em 31 de de

zembro de 1985, encontra-se lançado no livro Diário n? 01 à folha 76,
registrado na [unta comercial do estado Jucesc sob Ii9 1554/83, em

24.06.1983.
-

Sociedade Cultura .Artístíca
Rolf B. Hermann _ Presidente

4.356.784
3,956.784
400.500

1.093.280
1.030.266

63.014

26.917.349
28.010.629

Nlcáclo Gonçalves
Téc. Cont. CRC-SC 8743

Clínica - Velerinária
SCHWElTZER

-

DR. WALDEMAR SCHWElTZER

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias,_ vacinações,
raio x, internamentos, boutique.

'Rua Joínvílle. nC! 1.178 (em frente ao Supermercado Brelthaupt)
Fone 72-2840 _ Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

Portal Jaraguá

INFORMATIVO ROTÁRIO

--o'.

I, O
..

Quatrl-Mela-
-

" CIICO-
•

,'i r#i"",;�� "Rotary Leva Esperança"
AS PRÓXIMAS VISITAS DO GOVERNADOR

Dentro de breves dias o Governador Geno
vêncío Mattos Neto deverá. concluir as visitas aos

Rotary Club's de Nova Veneza, Armazém e Flo
rianópolis _ Leste.

A seguir daremos as visitas aos próximos .14
club's programados e que compreendem o Roteí
ro -das Visitas Oficiais do Governädot" no ano
rotárto 1986/1987:

..

ItaJ�i • , ,.

' 14/08, .- < ••.

'. '.5a;���ra
Brusque .,......... 15/08 .. ;: .,

...6,à.�fe�ra
Blumeneu Norte .... 19/08 ..

,
.. :

'

-3a/!�ra
"Indaíal , . . .. 21/08 5a��fe1ra
Araranguá � .. ;..... 27/08 . . . .. 4aAéira
Sombrio' '. . . . . . . . . .. 28/08 5a.-feira
Araranguá Cent. 29/08 6a.-feira
Rio do Sul . . . . . . . . .• 02/09 .. ,..... 3a.-f�ira
Pouso Redondo .••.. 03/09......... 4a.-feira
Taió . I •••• I"' • I • • •• 04/09 ,. t • • • •• 5a.-feira
Rodeio 05/09 6a.-(eira
Timoó . . . . . . . . . . .. 09/09 3a.-feira
Blumenau . . . . . . . . 12/11 . . . . . . .. 4a.-feira
BaI. de Camboriú . . . . 12/09 6a.�feira

Dentro de breves dias daremos os clubes que
formam a terceira etapa de visitas aos clubes ro

tário do Distrito 465.

de
Em fase final para ser entregue nos próximos dias a

.

II
fase do Portal de Jaraguá, com -mais 20 Postos de Vendas (lojas). E�
celente a procura de locação das lojas, mrormando a Imobiliária Val

lattí, que poucas ainda se encontram dísponíveís. Alugue por menos

de Cz$ 1.000,00 (hum. mU cruzados), uma loja e faça parte do Portal

de Jaraguá onde o seu produto tem um visual I1Ddis�lm<>re as suas

vendas serão excelentes. Informações: Imobiliária Vailath - Fone 72-0292.

UM PROV:eRBIO CHINSS

Há um velho provérbio chinês que diz: "Se
eu escutar, posso esquecer. Se eu contemplar,
talvez lembre. Mas se eu participar, compreen
derei". Assim é o Rotary, Os novos sócios escu

tam sobre o Rotary. Os novos sócios escutam so

bre o Rotary quando são, admitidos, mas às vezes

se esquecem. Durante reuniões semanais, o Rota

ry lhes é mostrado em vários aspectos, mas de
muitos deles não conseguem se lembrar. Somen
te depois de participar é que realmente entende-
rão o significado total do Rotary.

'

É através da liderança do presidente da co

missão para a qua] foram designados que os no

vos sócios realmente passam a participar no Ro

tary. Um hom presidente não se limita a acatar
as tarefas. Ele procura se certificar de que cada
membro de sua comissão se encarregue de uma

delas, Só assim o sócio comprova o significado de
nossa doutrina de "Dar de Si Antes de Pensar em
Si" .:

(Da Comissão Dístrítal de Relações Públicas. .

1986-87)

Mendonça R e f r i g e r a ç ã o
Consertos de máquinas de lavar-roupas automáti

cas, lava-louças, refrigeradores, freezers, �r con

dicionado e demais aparelhos de uso no lar.

Atende-se a domicilio. Chame pelo fone '12-2128
Rua Reinoldo Rau, s/n� _ ao lado do P�sto de

Saúde/Jaraguã do Sul.

2_
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s/n9, Jaraguá do Sul-SC., inseri- 2.804, os bens imóveis foram di- terras que pertencerão ao her
tos no CPF/MF sob o n9 ..... vídídos em partes, ideais, como ,deiro .Prancísco Tietz e lado es-

241.110.029-20 (comum). - 08. - bem 'demonstrá a certidão ane- querdo também em 56,50 me

Letore Tletz, brasileiro, soltei- xa, expedida pelo cartório do tros com terras que pertencerão.
ro, maior, aposentado, resíden- Registro de Imóveis da Comar- ao herdeiro Letore Tíetz. Área
te e domiciliado à rua Prefeito ca. 3. " Considerando, por um . nC} 2 do mapa. - Francisco Tietz

O Doutor Artur Jenichen Pí- José Bauer, s/n9, nesta cidade lado, que a comunhão vem se A área de 2.681,00m2, situada
.

lho, 'Jutz de 'Direito Substitute e Estado, inscrito no CPF/MF tornando desinteressante por- no lado par da rua 24S-Sem no

na 2� Vara da Comarca de Ja- sob o n9 136.606.249-34. - 09. - que impede a utilização do ter- me, distante aproximadamente
raguá do Sul, Estado de Santa Affonso' Tietz, casado com Zul- reno para beifeitorias (alguns 105,00 metros da esquina com a

..Catarina, na Forma da Lei, etc... ma Tietz, brasileiros, casados, condomínios têm intenção de rua Prefeito José Bauer, fazen

Faz Saber a todos quantos o pre- ele lavrador, ela do lar" resi- construir seu lar na terra que do frente em 41,45 metros c/ a
.,' sente, edital de citação virem ou dentes e domiciliados à rúâ Ge- herdaramn. considerando, por rua 248-Sem nome, 'coincidindo
dele conhecimento tiverem e,

.

rar Três Rios do Norte, 8/n9, outro lado, ser possível a díví- . com o alinhamento predíal;
interessar possa, com o, prazo nesta cidade e Estado, inscritos são cômoda do imóvel, 'na tor-: tundes em igugl metragem com

,de 15 días, que por parte de :

no CPF/MF sob o n� .•...... ma constante da planta que' ora terras de Conrado ÉrCtlpann; Ia
Antonío "I'ítz e outros, atrsvéa" Q69:U4 ..399�49' (comum). - 10. -, se junta e que se encontra de- . do direito em' 56,5{} metros com
de seu procurador . Dr. Osmar Regina. Titz de Andrade, casa- vidamente aprovada pela Pre- terras que pertencerão ao her

Graciola, lhe foi dirigida a pe- da com Eurides Gomes de An- feitura Municipal; é de bom al- deíro João Titz e lado esquerdo
tição ·do

.

seguinte teor: Exm? drade, brasileíros, casados, ela vitre que se proceda à mesma' também em 56,50. metros com

,

Sr. Dr. Juiz de Direito da 'Va- do' 'lar, ele comerciante, resi- divisão e se desfaça a comu- terras que pertencerão à her

ra Cível da Comarca de Jara- dentes e domiciliados à rua Vis- nhão. No entanto, ante a exís- deira Alice Bartsch de Barros

guá do Sul-SC. 01. -, Antônio conde. de Pirajá, n'l 25, Ipane- tência de menores e herdeiros e Outros. (Área n� 3 do mapa).
Tltz, casado com Cecília Salo- ma, Rio de Janeiro-RJ., porta- residindo. em lugares incertos e João Titz A área de �,681,00m2,
mon Titz, brasileiros} casados; dorà da cédula de identidade não sabidos, impõe-se a divisão situada no lado par da rua 248

. ele lavrador, ela do lar, resí- n. 3.104.303 e EF 415.662, respec judicial. 4. - A pretensão além sem nome, distante aproximada
dentes e domiciliados à rua' Pre� tívamente e, inscritos no CPF/ de justa e necessária, encontra mente 155 metroe da esquina
feito José Bauer, s/n<l nesta cí- MF sob o n? 159.941.127-04 (co- amparo no artigo 620 do Códí- com a rua Prefeito José Bauer,
dade de Jaraguá do Sul, Estado mum). - 11. - Iracira Titz Sí- go Civil Pátrio". Sempre que a fazendo frente em 47,45 metros

de Santa Catarina, inscritos no mões, casada com Antônio Si- comunhão é um elemento de com a rua 248-Sem nome, coin

CPF/MF sob o 'n<l 136.606,249-34
. mões Gonçalves Tejo, brasíleí- propriedade e divisível a coisa, cidindo com o alinhamento pre-

.

(comum). - 02. - José Tietz ros, casados, ela do lar. ele co- a ação de divisão pode Ser pro- dial; fundos. em igual metragem
Junior, casado com Maria Dal- mercíante, residentes e domící- posta" _ ensina Pontes de Mi- com terras de Conrado Erd

Ri Tíetz, brasileiros, casados, liados à rua Sentier-Raut, nQ 9, randa ("Comentário ao Código mann; lado direito em 56,50 me

ele aposentado, ela costureira, na cidade de Le Sentier. canton de Processo Civil" - Tomo IV - tros com terras que pertencerão
residentes e domiciliados à rua de Vaud, Suisse; portadora da pág. 271"). 5. - Desnecessário, à herdeira Regina Títz de Andra

General Paulista, s/nQ na cidade cédula de identidade n? ..... "o trabalho de campo", de que de lado esquerdo também em

de Curitiba-PR, �le portador da 2R239569 e inscritos no CPF/ fala o código de Processo, face 56,50 metros com terras que
cédula de identidade nQ ••••••

.

MF sob o n" 199.693.07-34 (co- à planta de que instrui a íní- pertencerão ao herdeiro Fran-

3.361.140-4 e inscritos no CPF/ mum). - Com todo o respeito, cial, elaborada por técnico em cisco Titz. (Área n� 4 do mapa],
MF sob o n? 402.447.769-20 (co-" pelo advogado e procurador agrimensura, devidamente ins- Regina Titz de Andrade A área

mum). - 03. - João Tietz, casa- que esta subscreve, vêm a V. crito no CREA Municipal digo' de 2,681,00m2, situada no lado

do com Edla Lenz Eietz. brasíei- Ex\i., para proporem a presen- no CREA e devidamente apro- par da r. 248 - Sem nome, dis

ros, casados, ele agricultor, ela te Ação de Divisão contra os vada pela Secretaria de Obras tante aproximadamente 200 me

industriária, residentes e domi- condôminos ausentes: Herdei- da Prefeitura Municipal desta tros da esquina com a rua Pre

ciliados à rua Geral Rio Cerro. ros Netos - Alice Bartsch de cidade. Basta portanto, após ex- feito José Bauer, fazendo fren

I, s/n'l; ele portador da cédula Barros, brasileira, do lar, casa- pedidos os editais de citação e te em 47,45 metros com a rua

de identidade n'l 2R-312.789 e da com Wilson Claudiney de ouvido o digno representante 248-Sem nome, coincidindo com

Inscritos no CPF/ME sob o n9 Barros, brasileiro, vendedor,' do Ministério Público, 'a homo- 'o alinhamento predial; fundos

248.348.589-87 (comum). - 04. - portador da cédula de identida- ligação da partilha por V. Exª'., de iguàl metragem com terras
Tereza Tietz da Costa, casada de RC-8890.370, ambos residen- para que a divisão, posterior- de Conrado Erdmann: lado di

com José Nogueira da Costa, tes em lugar incerto e não sa- mente levada a registro, surta reito em 56,50 metros com uma

brasileiros,· casados, ele comer- bído, inscritos no CPF/MF sob os efeitos de lei. 6. - Segundo a rua Sem nome e lado esquerdo
cíante, ela do lar, residentes e o n? 892.620.188-00 (comum); planta, eis a proposta de díví- também em 56.50 metros com

domiciliados à rua Gustavo Lldia Bartach Walz. brasileira, são: Letöre Tietz a área de as terras que pertencerão ao

Sampaio, nQ 416, Leme, Rio de do lar, casada com Wilson 2,681,00m2, situada no lado par herdeiro João Titz. (Área nt} 5·

Janeiro, inscritos no CPF/MF Walz, brasileiro, operário, ins- da r. Prefeito José Bauer (pro- do mapa). - Antônio Titz A área

sob o n'l 194.255628-49 (comum). critoe no CPF/MF sob o n? .... longamento), esquina com a rua de 2.681,00m2, situada no lado

05. - Francisco Tíetz, casado 310.432.169-87 (comum), resi- 248 - Sem Nome fazendo fren- par da rua 248-Sem nome, dís

com Petronilha Gelsloischter dentes e domiciliados atualmen-
.

te em 61,00 metros com a rua tante aproximadamente 260 me

Tietz, brasileiros, casados, ele te em lugar incerto e não sabí- Prefeito José Bauer coincidindo tros da esquina com a rua Pre

aposentado, ela do lar, residen- do; Sofia Bartsch, brasileira, com o alinhamento predial; la- feito José' Buer, fazendo fren

tes e domiciliados à rua Prefei- solteira, maior, doméstica, resí- do esquerdo com terras de Con- te em 47,45 metros com a rua

to José Bauer, n'l 48, nesta ci- dente e domiciliada em lugar rado Erdmann em 57,50 metros 248-Sem nome, coincidindo com

dadf' e Estado, inscritos no incerto e não sabido;' Edson e nos fundos com terras de Ali- o alinh�mento predial; fundos

CPF/MF sobo n'1 122 812 12g�49 Luiz Bartsch, brasileiro, soltei- ce Bartsch de Barros e Outros com igual metragem com terras

(comum). - 06. - Hilda Weiter. ro, maior, residente atualmente em 56,50 metros e do lado di-- de Conrado Erdmann; lado di

casada com Theodoro Weiter, em luQar· incerto e não sabido: reito' em 37,50 metros com a rua reito em 56,50 metros com ter

brasileiros, casados. ela do lar, Luiza Rosel1 Bartsch, brasileira, 248 - Sem nome. (Área ni? 1 do ras que pertencerão à herdeira

ele aposentado, residentes e do- menor púbere, residente atual- mapa). - Allce Bartsch de Bar- Tereza Tietz da Costa; lado es

miciliados à rua' Farroupilha, mente em lugar incerto e não ros e Outros (conforme descri- querdo em 56,50 metros com

nQ 111, Bairro Floresta, Join- sabido; Hary Jorge Bartsch. to â fls. 4 dos autos). A área de uma rua Sem nome, sE'ndo 'que
ville-SC., ela portadora da cé- brasileiro,. solteiro, menor pú- 2,681,00m2 situada no lado Dar a extrema mais próxima após
dula de identidade nQ •••••••• bere, residente atualmente em da ruá 248 _ Sem nome, distan- ii rua, é com terras que perten-
2R-1.54L324 e ele 2R649250. lugar incerto e não sabido. _

te aproximadamente 50,00 me- cerão à herdeira Regina Titz de
reSDf'ctivamente e, inscritos no pelas razões que passam' a px- tros da equina com a rua Pre- Andrade (Area D:�6 do mapa).
CPF/MF sob o n'l 081,781.609-18 por: 1. - Os requerentes e Re- feito José' Bauer, fazendo fren- Tereza Tietz da Costa A área

(comum)., - 07. -' Catarina TJtz queridos, são h�rdeiros dos te em 47,45 metros com a rua de 2.681,OOm2, situada na lado

Wendorff. casada com Harn- bens do espólio de seu finado 248 - Sem nome, coincidindo par da rua 248-Sem nome, dis

wich Wendorff, brasileiros, ca- avô José Titi e finado pai, avô' com o alinhamento predial: tante aproximadamente 31.0 me

sados, ela do lar, ele industriá- falE'CÍno a0S 28 de novemhro de fundos pm iQ'llal mptr."lQ'em com tros da esquina com a rua Pre-

.
rio, residentes e opmiciliados à: 191" 2 - Inventariados. atravé� ferras de Conràdo Erdmann: Ia- feito José Bauer, fazendo fren-

rua Geral Três�ibli;:;'do Norte, dos autos de Arrolamento nQ' do direito em 56';60 metros com. (Continua pág. seguinte)
�." _.
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mann; lado direito em 56,50 me

tros com terras que pertence
rão ao herdeiro Affonso Tietz;
lado esquerdo em igual metra
gem com terras que pertence
rão à herdeira Catarina Titz
Wendorff. (Área de ne:» 9 do ma

pa). - Affonso Tietz A área de
2.681,00m2 situada no lado par
da rua 248-Sem nome, distan
te aproximadamente 450 me

tros da esquina com a rua 248-
Sem nome, digo com a rua Pre
feito José Bauer, fazendo fren
te em 47,45 metros com a rua

24ß:-Sem. name, coincidindo com

o alinhamento predial; fundos
com igual metragem com ter
ras de Conrado Erdmann ; lado
direito em 56,50 metros com

uma rUa sem nome, sendo que
a extrema mais próxima após a

rua é com terras que pertence
rão ao herdeiro Iracira Titz e

Hilda Welter; lado esquerdo em

56,50 metros com terras que
pertencerão ao herdeiro José
Tietz Junior. (Área de n4} tO do

mapa). - Iracira Títz Simões A
área de 2.681,OOm2, situada no

lado par da rua 248-Sem nome,
.

distante aproximadamente 520
metros da esquina com a rua

Prefeito José Bauer, fazendo
frente em 94,90 metros com. a

rua 248-Sem nome, coincidindo
com alinhamento predial; fun
dos em igual metragem com

terras qUe pertencerão à her
deira Hilda WeIter; lado direi-

, "

�AGINA 00

to em 28,25 metros com o alu
vião do rio Itapocú, lado es

querdo em igual metragem com

uma rua sem nome sendo que
a extrema mais próxima após
a rua, é com terras que perten
cerão ao herdeiro Affonso
Tietz. (Área de ne:» n do mapa)
Hllda Weiter A área de .

2.681,00m2, situada no 'lado par
da rua 248-Sem nome, seguindo
pela rua ímpar de uma rua sem

nome, distante aproxímàdemen
te 515 metros da esquina com

.
a rua Prefeito José Bauer pas
sando pela rua 248-Sem nome,
fazendo frente em 28,25 metros
com a rua Sem nome, identifi
cada na planta como a rua "C",
coincidindo com o alinhamento

predial; fundos em igual metra-
.

gem com o aluvião do Rio Ita

pocu; lado direito em 94,90 me

tros com terras que . pertence
rão à herdeira Iracira Titz Si
mões e lado esquerdo em igual
metragem com terras de Con
rado Erdmann. (Área de ne:» 12.
do mapa) - 7. - Face ao exposto,
requerem os Autores, se digne
V. Exl;\., de acolher o presente
pedido, ordenando a citação dos

requeridos "Herdeiros Netos" -

mencionados à fls. 4, através de
Edital, posteriormente nomean

do Curador; acolher o pedido,
pondo-se assim, fim a comu

nhão existente, proferindo a

sentença homologatória da di
visão acordada, determinando o

te em 47,45 metros com a rua

248-Sem nome; coincidindo com

o alinhamento predial; fundos

com Igual metragem com terras

de Conrado Erdmann; lado di

reito em 56,50 metros com ter

res que pertencerão à herdeira

Catarina Titz Wendorff; lado

esquerdo em igual metragem
com terras que pertencerão ao'

herdeiro Antônio Tietz. (Área
nO} '1 do mapa). - Catarina TUz

Wendorff A área de 2.681,OOm2,
situada no lado par da rua 248
Sem nome, distante aproxima
damente. 355· metros da esqui
na com a rua Prefeito José Bau

er, fazendo frente em 47,45 me

tros com a tua 248-sem nome,
coincidindo com o alinhamento
predial; fundos em 47,45 metros

com terras de Conrado Erd

mann; lado direito em 56,50 me

tros com terras que pertence
rão

.

aO herdeiro José Titz Ju
nior; lado esquerdo em igual
metragem com terras qUe per
tencerão à' herdeira Tereza
Tietz da Costa. (Área de n� 8
do mapa). - José Tietz Junior
A área de 2.381,OOm2, situada

.

no lado par da rua 248-Sem no

me, distante aproximadamente
403 metros da esquina com a

rua Prefeito José Bauer, fazen
da frente em 41;45 metros com

a rua 248-S,em nome, coincidin
do com o alinhamento predial;
fundos com igual metragem
com terras de Conrado Erd-

I IMPUNIDADE

Todos entendem o que
significa impunidade. É
aquela situação em que o

criminoso fica. impune,
não recaem sobre ele as

penalidades previstas na

leí; O fenômeno' jurídico
da impunidade está a pre
judicar aquela grande es

perança humana profeti
zada como o reino da ca

ridadre e da justiça. Aíí-

, nal, como poderiam convi
ver a desejada boa ordem
social e a vigência da im
punidade?

Q.uando falamos neste
fato contemporâneo da
impunidade referimos as

nossas palavras à realida
de maís próxima e de
maior Interesse para nós

que é a sociedade brasi
leira. E também quando
falamos 'em pessoas impu
nes não queremos signifi
car as pequenas impunida
des mas as graudes. Po
rém, todos concordarão
qua há certas horas em

que não se deve dar no

mes aos boís.

Talvez mais do que nun

ca estejamos vivendo a

'lera da esperteza". A
.

principal virtude do cida
dão contemporâneo é a de

M. Lombardi

ser um homem esperto.
Mentir, fraudar, tirar van
tagens e guerrear contra

todos que o ameaçam são

os títulos deste novo ho

mem do final do século
XX. Estas pseudo-virtudes
cristalizaram-se em um

bom número de grandes
figurões que desfilam pela
nossa vídq pública, majo
ritários em relação aos

nossos honestos e legíti
mos patriotas. Aqueles
poderosos espertalhões co-

.

metem crimes contra a

nossa receita, contra a boa

fé popular e os bona cos

tumes, abusam da autori

dade,
.

tudo isso prejudi
cando a população brasi-

. Ieira, 'e não são punidos,
simplesmente escapam.

Quando Os cidadãos
conscientes exigem uma

punição, um reparo, ou

um processo no poder ju
diciário, a coisa já está
resolvida e o espertalhão
já está protegido pelo
manto da impunidade.
Quantos casos assim no

nosso Brasil! Cabe a nós
não a indiferença coníven
te mas denunciar e lutar

pela justiça ,e bom senso.

(Plana)

Linguas

luinhão de cäda condômino; ex-,
pedindo-se o competente man

dado ao Cartório do Regístro
de Imóveis da Comarca para os

fins de direito. Requerem, final-
. mente, seja dado Curador aos

menores, e a produção de toda

prova que se fizer necessária.
Dá-se ao pedido o valor de Cz$
6.000,00. Nestes Termos, j. esta

e os documentos que a acom

panham, e ouvindo o órgão do
Ministério Público, Pedem De

ferimento. Jguá do Sul, 23 de

fevereiro de 1986. (as) Osmár
Graciola OAB/SC 3818. adv.

Despacho: �.H.R.A. Cite-se. Em,
21-05-86. (as) José Guilherme

de Souza-Juiz de Direito. Encer
ramento: Em virtude do que foi

.

expedido o presente edital pelo
qual ficam citados os interessa

dos, para, em 15 dias, querendo,
contestarem a presente ação,
sob pena de serem tidos como

verdadeiros os fatos alegados
na petição inicial, acima trans

crita (ar. 285, 21;\ parte, do CPC).
E, para que chegue ao conhe
cimento de todos, foi expedido
o presente edital, que será pu
blicado na forma da Lei e afi
xado no átrio do Forum. Dado
e passado nesta cidade de Ja

raguá do Sul, aos dez dias do
mês de junho de 1986. Eu (as),
(Adolpho Mahfud), Escrivão Ju
dicial, o subscrevi.

José Guilherme de SOuza
Juiz de Direito

Estrangeiras
Leitor residente na Chá

cara Mucunã, no Balneá
fio de Capri. escreve bo
nita carta para dizer. que
gostou muito da iniciativa
das autoridades, incluindo
o ensino da língua alemã
nas escolas locais. Lembra
nosso costumeiro leitor a

importância dessa medida
no desenvolvimento de

Jaraguá do Sul e informa

que seus filhos dominam
3 e ele próprio 2 e mais

:2 razoavelmente e faz

uma constatação: "Mas o

que pessoalmente minh�
senhora e eu reparamos, e
a falta de Interesse na lin

gua espanhola. Desde o

México (poderíamos in

cluir parte do Texas e da

Califórnia) até a Argenti-
.

na .. temos países, fala-se
somente o espanhol, sendo
o Brasil o úriíco país de

lingua po-rtuguesa. Não
seria válido despertar um

maior interesse para o es

panhol? Essa linoua é tão
bonita". Não dpixa de ter

razão o nosso leitor se

voltarmos nossos olhos

�{latß1�apa de Santa Ca·'
taríne. para contatar que
poucos quilómetros fal

tam para alcançar iI vízí
nha nação da Arcentína
toda em faixa asfáltica,
ocasião em que teremos,

10 C·urrículo Escolar
não só no verão, mas du
rante todo o ano o' fluxo
de paraguaios, argentinos
e uruguaios a cruzar as

nossas fronteiras para se

encantar com as paisagens
que encontram pela fren
te. E como seria bom a

gente receber os forastei
ros, falando a sua própria
língua. E já imaginaram o

que isto representa na vi
da do cidadão brasíleíro,
dominar maís uma lingua
estrangeira? Quem sabe
as autoridades se sensíbí
zem com o assunto óra en·

focado e 'ponham 'em prá
tica uma providência que
poderá ser de grande uti
lidade daqui mais alguns
tempos,
Aliás, lemos no JORNAL

DO SUL, que se edita em

Críciuma, edição n? 42S,
que a municipalidade cri
ou um curso de treinamen
to em línzua espanhola,
que visa orientar e me-

lhorar o atendimento ao

turista de língua espanho
la facilitando sua estada
entre brasileiros. O trei
namento se estenderá de
11 a 26 de agosto de 1986,
nos períodos da manhã e

de noite, no Colégio Ma
rista, onde serão aborda
dos aspectos de noções
gerais de conversação e

prática orientada da con
versação. O participante
aprenderá palavras e ex

pressões no ídíoma espa
nhol de forma prática, con
versando com colegas e

instrutor. O centeúdo pro
gramático do curso terá
como base costumes, hã
bitos alimentares, horários
e outras informações de

origem espanhola: Argen
tinos, Uruguaios e Para

guaios. A iniciativa é da
Secretaria Municipal de

Esporte e Turismo, em

convênio com CITUR
SENAC.

Brandenburg & Cia.
Fábrica de vinagre e -comércío de álcool à granel.

Prefira sempre Vinagre "Brendenburg".
Rua Joínvílle, 1"255 - Fone 72-0239 - Jara'guá do Sul

Com Posto de 'Venda junto á fábrica.
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- Elelrônlca
MENDONCA-

ASSISTENÇIA TV, VIDEO CASSETE E
VIDEO GAME

Posto autorízado video game Dactar -e Dtsmac.
Transcodítíeação de vídeos importados.
Rua João Marcatto, 179 - Fone 72-2128

'

Jaraguá do Sul.

-
-

- FURGÖES,. FT,JRGÖES ISOT:BRMICOS E FRIGORlFICOS
-

�araguá Esquerdo_ Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fon� 72-1077

"Comercial Floriani
_ Máquina� - de escrever manuaí.: elétriCa"e elett6-
.níca, . calculadoras, arquivos, cofres, ftchéríos, � es

crivaninhas, balcões, armários, prateleiras, cadeí
ras fixas e giratórias, bancos, poltronas, Relógio!
Ponto, autenticadora de Caixa.

Acessórios para máquinas em geral
Completa assistência Técnica

Consulte-nos pelo Fone: 72-1492

o homem e a mulher de bom gosto encon
tram sempre o melhor em calçados, tênis, con

fecções e calças US-TOP. A mamãe e a noiva tam
bém têm completa linha de artigos infantis e en-

-

xovaís (cama, mesa, banho e -copa) em lindos bor
dados vindos das fábricas de São Paulo.
Aproveite as promoções especias e visite a

A rota da malha
-KOIIIO

Nõs temos tudo
·

para a radar a todos.
Ven a conhecer

a linha Chevrolet86.

Av. Mal. Deodoro 491 ...:.. 'Pone 72-0648 _ Jaraguá
do Sul e a

Bordados e Confecções A B
Rua 28 de Agosto, 2177 _ Fone 13-0363

Guaramirim
Solicite a visita das nossas vendedoras.

MARSCHALL POLIMENTOS
A especialidade está

nas mâos de um

profissional
POLIMENTOS

.,__.. Lavagem, limpeza de
-

tetos e estofamentos.

-

Conheça a linha Chevrolet 86, a rnais completa do mercado.
Nós temos.o carro que você necessita para preencher as suas exigênCias.

Seja Monza. Caravan, Opala, Diplomata, Chevelte ou·Maraj6, você vai sair de nossa loja com o que existe de melhor.
.

Venha ver de perto as .novidades e vantagens desta nova linha. -

Nós temos planos de -pagamento e financiamento facilitados para você adquirir o seu Chevrolet 86.
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 227

Jaraguá do Sul/SCEmmendörfer Comércio de Velculos Ltda.
Av, Mal. D�odor?,557 - Fones,72·065S e 72-0060 -; Järaguá do sul·se
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Vieireo'se 'campeã do torneio cidade, de Jarauuá de Bolão Campe�nato
Estadual de_
Amadores

o .59 Torneio de Bolão

IICidaqe de Jaraguá" orga
nizado e patrocinado pelo
Clube de Bolão 81, da Soo'
cíedade Esportiva e Re

creativa Vieirense com o

apoio da Sécretaria de

Educação, Cultura, Espor
te e Turismo da Prefeitu
ra Múnícípal de Jaraguá
do Sul foi realizado nos

dias 18, 19 e 20 de julho,
como parte integrante dos
féstejös dos 110 anos de

rÚlldação do: munícípío é

ijve como grande vence"

dora a equipe da SER Vi

�irense, impedindo que o

Vasto Verde, de Blume

nau levasse em definitivo
o Troféu Transitório ora

em disputa. Participaram
do torneio além da equipe
anfitriã, Tupy e Floresta,
de Joinville; Vasto Verde,
de Blumenau; Baependi,

de Jaraguá do Sul; Tira
dentes,. de

.

Itájaí e Pin
guins, de Indaial. Os re

sultados foram os seguin
tes: Dia 18: Vieirense
1..450 x 1.361 Tupy; Dia 19:
Tiradentes 1.361 x 1.310

Pinguins; Baependi 1.336 x
1.302 Floresta; Vasto Ver
de 1.398 x 1.436 ..Vieiren
se; Floresta 1318 x 1315
Tiradentes; Tupy 1412 x
1.387 Pinguins; Víeírense
1403 x 1432 Baependí: Vas
to Verde. 1448 x 1372 Flo
resta; TtipY"13131 x 1335
Tiradentes; Baependí 1404
x 1422 Pinguins; Floresta
1341 x 1434

-

Vieirense;
Tiradentes 1346 x 1438

Vasto Verde; Tupy 1455 x
1437 Baependi; Pinguins
1440 :x 1479 Vasto Verde.
Dia 20: Floresta 1370 x

1412 Tupy: Vieirense 1453
x 1351 Tiradentes; Bae-

-EDITAL-
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã

dé Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca

de Jaraguä do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.
.

Faz saber' a todos quantos este edital virem que

se acham neste Cartório para protestos os títulos centra:

Adalberto Fugel _ Rua João Doubrawa, s/n9 -

Nesta _ Altair Fernandes _ Rua José Emmendoer

íer, 1299 _ Nesta ..... Anedír Ana Correa - Rua

Miguel Salai, 59 __ Nesta _ Bar e Restau:rante

Karola Ltda ..... Rua Joínvílle, s/n<l _ Nesta - �er
toldo Hundemailn _ Rua Morro .da Boa VIsta,

s/n9 .... Nesta _ Erivelto Girardi _ Rua 301, s/n. -

Nesta � Henrique Aronso _ Rua Afonso �u�ter,
230 _ Nesta _ Hilario Trívess _ Rua Joínvílle.:

sln9 _ Nesta _ Jorge Carlos Roos - (Rua! Pres.

Epitácio Pessoa, 3627 -'- Nesta _ Laurici Stein -

Rua João Januário Ayroso, s/n'9 _ Nesta - Ma

lhas Zeli Ltda _ Rua Ollvia Chíodíní pradi, s/n<! -

Nesta _ Marcelino de Oliveira _ A/C Weg I -

Nesta _ Mario Machado _ Rua Tres Rios do Nor

te, s/n9 _ Nesta _ Nestor Gilberto Lessmann -

.Rua Ceará, 348 _ Nesta _ Olívío Langer - Rua

Tres Rios do Norte, s/n9 _ Nesta - Paulo Augus
to Claumann _ Rua\ Walter Marquardt, s/no -

Nesta _ Renaldo Friedemann _ Rua Sen. Schroe

der, s/n9 _ Guaramirim _ Valmir Kuhn - AIC Ce

realista Urbano Ltda _ Nesta.
E como os dites devedores não foram encontrados

,

'd inti
-

fazpore ou se recusaram a aceitar a deví a in imaçao,

lntermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, nn Rua Artur Müller, 78, �o
prazo da lei a fim de .Iiquidar o seu débito ou enta?
dar razão por que o não faz. sob pena de serem os referi

dos títulos protestados na forma da leí, etc.

IH/Jaraguá do Sul, 31-de Julho .;Ie 1986.
Aurea Müller Gruhba - Tabeliã de Notas e

.)ficia1 de Protestos de Títllloll da Comarca de I.do Sul

pendi 1441 x 1437 Vasto
Verde; Pinguins 1440 x

1467 Víeírense:
.

Vasto
Verde 1431 x 1347 Tupy;
Tiradentes 1335 x 1413

Baependi e Pinguins 1405
x 1399 Floresta.

O presidente da L1F,
Waldemar Vieira, anun

ciou que o Campeonato
Estadual de Amadores da

Federação Catarinense de
Futebol, versão 1986, terá
seu Início no próximo día

� 1. Afirmou ainda que as.

ínscríções
.

de atletas
-

na

Federação estarão abertas
até o dia 22. de ágosto· e;
que o G.E. Cruz de Malta,
de Rio da. Luz já. confír
mou a sua presença. O Bo

tafogo F.C., da Barra do
Rio Cêrro será prova"
velmente o nosso segun
do representante nesta

competição de ámbíto es

tadual.

Divisão da Liga Jaragua
ense deve imciar nos

primeiros dias do mês de'
.

setembro, no entanto os

primeiros contactos com

os clubes filiados serão
mantidos dentro. dos pró
ximos dias, visando a par
ticipação de um maior nú
mero de equipes e o maior
brilhantismo da competi
ção.

G.E. GARIBALDI VENCE:
E LIDERAASEGUNDONA.

A classificação final
apontou: 19 Víeirense com

10 pg. (8.643) palítes., 29
Vasto . Verde com'. 8 pg�
�H.631 palítosj: 39 Baepen
di com 8 pg, (�,4ß3 paÍi
tos): 49 Tupy com 8 pg
(8.368 palitos1; 5'1_Pinguins
com. 6 pg. (8.464 palitos};
6<! Floresta com 2 pg (8.162
palitos) e em 79 Tiraden
tes com O pg (8.109 pali
tos). O recordista do tor
neio' foi o bolonista Wolf
gan� Ríedtmann, do Bae
melhor média coube ao

pendí com 278 palttos e a

bolonista Haroldo Güths,
da SER Vieirense, com

253,1 palitos. O Campeonato da 1 a.

.

Com a vitóriä d-e:·�r .
.ä-·3'

sobre o' Améríca E.C.' no
últímo domingo, o' G.E.
Garibaldi assumíu a. 'lide
rança isolada do Campeo-,
nato da 2a. Divisão de
Amadores, da Liga Jara
guaense de Futebol, em
disputa do Troféu "Mene
gottí Veículos Ano io".
Completando a primeira
rodada do returno; a Mal
vice venceu a S.R. Alvo-'
rada por 5 a 1. A ClassiÚ:.
cação acusa.em 19 GE- Ga,
ribaldi com 7pg;. 29- Mal"
vice com 5pg; 39. Améri
ca EC com 3p.g e em 49
SR Alvorada com lpg. Ös
proximos jogos: Dia 03.

[Domingo]: M'aLv.í C e x:
América E.C. ê d.E. Gari"
baldi je S.R. Alvorada.

BRADESCO
INSTANTÂNEO .�.
CAMPEÄO DO 1� TURNO

Terminado o 19 turno
do 59 Campeonato Bancá
rio de Futebol de Saião,
que apontou a equipe do
Bradesc-, Instantâneo co

mo campeão. e o Bemerín
dus como vice, as quais
e s tão automaticamente
classificadas pare o qua
drangular final. A 1 a. ro

dada do 29 turno realiza
da no último final de se

mana apontou os seguin
tes resultados: Itaú 5 x 4
Bradesco; Besc 8_ x 4 Ba
merindus e Bradesco Inst.
4 x 2 Nacional. A 2a: ro

dada marca pare este sá
bado os jogos entre Bra
desco lnst. x Bamerindns..
BeEC x Bradesco e Nacíc
nal x Itaú.

Faça sua empresa chegar
maís longe. Anuncie no

"Correio do' POVo".
Fone 72-0091.

Ia, DIVISÄO PARA
SETEMBRO

.COIUI8 Cultural
Mél1l'ia Tereza Leal Moraes

NOSSAS MÄOS
Mãos inquietas, nervosas
que tantas vezes vacilam

Mãos trêmulas, carentes
que buscam o calor de gente

Mãos frias, misteríosas
Vazias, .índíferentes

.

Mãos cheias de ternura, que zelam o filho amado
Mãos que acariciam, mãos de enamorados

Mãos que se estendem famintas
humildemente pedintes

Mãos que laboram, mãos calejadas.
Mãos que se procuram caladas ...

Mãos do amigo, do desconhecido, do irmão

ásperas ou macias, mãos encadeadas
Mãos que sem jeito, às esoondidas
enxugam légrímas caídas
no Instante derradeiro da partida

Mãos que semeiam serenidade
Mãos que fazem caridade

Mãos bondosas, peregrinas
Mensageiras da arte e do amor

Que tecem a alegria
Que suavizam a dor

Mãos que se unem em prece
. . Mãos que só o amor conhecem.
N.R: Esta axtraordinéria composição lque reproduzi
mos acíma foi-nos encaminhado pelo nosso leitor, dr.
Nei . Dante Hemandez Galante, MM� Juiz de Direito
da Comarca de Imarui-SC e foi produzido por uma

extraordinária poetísa radicada em Porto Alegre: em

19 de abril de 198€ e que, segundo chegou ao nosso

conhecimento, deverá dentro em breve lançar o s:eu

primeiro livro de poesias na Capital gaúcha.
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, 'Ioformando'
JARAGUAENSE EM
CONGRESSO

CAMPAN}{A DO
A-GASALHO: EXITO

A Juventude do Partido
Democrático Brasileiro rea

lizou, com sucesso,. a

campanha do agasalho,
encerrada dia 3J, com a

entrega de roupas e' cal
çados às famílias carentes.
Segundo o presidente San
dro Lessmann, graças ao

apoio de Industríaís, co

merciantes, imprensa e to
da a população, muitas
pessoas tiverem a sua si,:
tuação minorada, enfren
tando o frio mais aqueci
das,

CONVENÇÄO NESTE
DOMINGO

Diretório: " raiifica Rome
, Décio' a Deputado

Importância

Problemas estes que nos

angustiam, nos dividem,'
nos fazem acreditar que

Na sua caminnada tumo paz' e felicidade não pas
a Assembléia Legislativa, sam' de sonhos impossí-

,

o candidato do PDS Pau- veis. Muitos deles, como

lo Roberto Bauer, teve o herança de um p�ssado, e

seu nome ratificado pelo dos ensinamentos apren
diretório municipal de didos em nossas vidas; ou
Guaramirbn. Além de Bau- tros, por. inabilidade ou

er a deputado estadual, o por d i fi cu 1 cl a d e em

,PDS g\laramirense apoia- hos adaptarmos às mudan

rá ainda Nagib Zattar e Isidoro que destacou ?-tn-
Osni Piske e, a deputado ças que o fato, de viver

federal, o nome que rece- mos neste .mu,ndo e em

beu mais apoio foi do ex- sociedade nos obriga e im- '

secretário da Educação, põe; terceiro, ainda, por
Moacir Thomazzi. Ao Se- s e rmos constantemente
nado, Nilson Bender e,' confrontados COIn a ser:'
ainda, Luiz Gomes, o Lu- - pre te,mida preo���açao
la, para a Câmara Federal. sobre o "AMANHA.

o deputado federal Vil-
As professoras Maria son Kleinübing, cendídatoBeatriz Cordeiro ,e Marli- a governador do Partido

se Müller, do Colégio Es- da Frente Liberal esteve
tadual "Abdon Batista" e

na região no sábado pas-
Solange Mendonça, do sado. Em Jaraguá do Sul,
Centro de Treinamento do contactou com liderançasSenai de Jaraguá do Sul, partidárias e em Corupá, D:ECIO: CANDIDATURA
marcaram presença de 20 às 11 horas, instalou o co- CRESCE
a 25 de julho, em, Floria- mítê eleitoral,' partícípan-
nöpclís; do IX Congresso do post-eiiurmêÍlt'e da reu- Após ter o seU nome'
Brasileiro' de Orientaderes níão cio Sindicato .Rural, al- lançado pelo' Diretório do
'J!:ducaciçn�is" 'que,�a�ordou- '::meçando CPlP- "as" -liderän- '-, pàrÚdQ" da' Frente' Liberal
.o ,t�a A

, ConJun�u��, ças, si)J.cJic;:ªiS,. executiva de Jaraguá, do, Sul, o can
Nacíonet e, a Educaçao. do PFL, além dos candí- dídato a deputado estadual

datos Décio Piazera, Mar- ' Décio Raul Piazera, teve
co Antonio Peixer, Ivo seu nome homologado pe
Tadeu Bíanchíní e Ama- los diretórios de Guara
ro Joaquim Alves. A tar- mirim, Corupá, Araquari,
de, os políticos participa- São Francisco do Sul,
iam da lestâ do colono no' Barra Velha é Pomerode.
Salão Guarani, ocasião em Com isso, a sua candída

que foi homenageado o tura se fortifica é ontem,
m o to ri s t a . profissional dia 19, o candidato teve

maís antigo de Corupá, o o seu nome ratificado na

sr. Adolfo Marschall, ta- Conveção Estadual do PFL,
xísta de 78 anos e 50 de realízada na Capital do

profissão- ainda em atíví- Estado, quando Piazera
dade, bem como, foram ho- 'recebeu o seu número,
menageadog cerca de ". 50 com o qual se ídentífíce
,agricultores com mais de rá às eleições de 15 de

,70 'anos de idade. Pronun-. novembro..

Em jantar bastante con- Bruch também se manífes
corrido, realizado no Bei- tou, e em "sua oratória
ra Rio Clube de Campo, lembrou que dia 23 de se
na noite do último dia 26, tembro é o Dia do Conta
foi empossado o novo De- bilista, além do que soli
legado do Conselho Re- citou a todos, se possível
gional de Contabilidade fosse,' fazerem-se presen
de Santa Catarina para a tes à Convenção Estadual
.regíãc ,o .Sr. Aldo Salai .. que-será, em Chapecó, .. no

Na oportunidade usou da, -período de 03 a 05 de ou-

palavra o Presidente do .tubro,
,

CRC/SC, Sr. João Carlos O recém empossado, AI
dos Santos que fez um do Salai agradeceu a con-

Renate Marquardt Há pessoas que conse- breve comentário a res- fiança nele depositada, .es-
Psicóloga Clínica guem

'

superar os proble- peito da fínalídade do perando contar .com o
9 CRP 07103501 ma de sua existência e Conselho, o que ele re- apoio da classe, e preme-A Comissão Provísóría t t bí t- d t do d

.

enEste artigo é dirigido a
, buscar, procurar, em meio presen a para o con a i- eu ar u e si -

da JPMDB, está con.�dan- pessoas comuns como vo- a tanta coisa' difícil" O· lista, �ara que este te�ha enquanto estiver a Irendo todos os seus filiados
cê- co o nós, ue padece- termo do equilibrio, da na sociedade o �eu devido te da Delegacia do CRel-

a .cdmparet�j': neste :

':�:
'

'm;s d!;Pf-übÍ:e!ás"sxiiten- ',sa'tis{�çãó-e da' �ell�idade"':' ·r�ç?nh�'Cln1e,rt.tó eonro ,pTo-
- SC: ;.'," ,�-",

" :':'
.mmgo, a partIr. _dª�" 9�_ �,' ',' 'eíais e" orgânicos -de -íun- ,de",vlwr.,.A� raerona- en�, .hSSlonal.,f-\po� dar, posse . 'E;,,,-�'p6�", �'�VÜ.mo .ÀIH>,e:rt ,,', � -res, , na,Cr.,lItlarSl, de;, Veréa- ,-' 'êfÔ"�l:i'l"ôéiOiiàl,' lnrt todos' õs " tretauto' não 'o"-eöri'Segue e ',' aQ::,>'�ovO',. ,delegado Aldo, _"Ewald "q1.le ;dei�ava A ç,ar� ,.,dores, para a eleição do

níveis e graus e de ori- necessita, então, de algu- Salcll e ao, sub-delegado go, após 15 anos d<3 bons
novo diretório er em se-

d' 'ma aJ'uda para atI'Ugir es, _ Osmar Gumz, o mesmo serviços agradeceu a pIa.- E' gens às mais iversas.
,guida, da Comissao xe-

Jo.vens, adultos. te estado de felicidade fez a entrega de uma pla- ca de reconhecimento e
cutiva Municipal, que to-

Solteiros, casados e des- consigo mesmo e com a ca de prata ao Sr. Alibert as homenagens à ele pres-mará posse, para o man-
casados. ,vida a' d�speito dos pro- Ewald que por 15 anos tadas, colocando-se a dis-dato de' um ano. '

,
, "

, " '" \ <, '>

61éinas dé todo dia!
'

ocupou"'o,'<rê!'fetido cargo, posição." de' 'todos' 'para' "')
em nossa cidade, atenden- tratar de qualquer assunto
do sempre os interesses atinente a classe, uma ,vez

dos contabilistas da re- que não estava se afas
gião. tando em difinitivo. conti-
,O presidente do Sindi- fiuando. como membro do

cato do.s Contabilistas de Co.nselho, em 'Flô1'Íanópo
Jaraguá do Sul, Hilário liso

PAULO GANHA MAlS
APOIO,

ANTES DE TOMAR UMA

DECISÄO, TOME UMA

DECISÃO I�TEUGENTE.

Calé
'

SI S SE

de

cíarem-se na ocasião, o sr.

Wemer Schuster, em lín

gua alemã, assim como

Kleínübíng, Amaro Joa

quim Alves, Geraldo Wer

ninghaus, e outros.

da , Psicoterapia

São muitas' as questões
qUe diÀriamente habitam
a mente das "pessoas que
já, leram, ouviram falar
ou souberam da existên
cia de' psicoterapias. É
muitas dessas questões
fantasiam, distorcem, le
vam à descrença sem fun
damento ou obrigam à fu
ga de saber e�atamente o

que é terapia, porque fa
zer psicoterapia, ,e o. que
dela se pode e deve es

perar.

Na próxima edição des
te jornal continuaremos
abordando. a importância
da

_ psicoter<l:pia,

a

G'úaramirißl, ,!
�

prêsente
Convenção

Tt(lefone
Alugo

Residencial, em Jar�,

gu4. InfomÍaçães Fone:
72-0078 com Lourdes.

,
,

Wilson Kleinubing e Fer-
"fnando Marcondes de Ma-"

tos ao governo, de Ama-
o Diretório Municipal .ro Joaquim Alves, 'V,iétor

do PFL de Guaramitim es- Pontana e Orlando Pache
teve presente esta sema- co câmara federal e Décio
na em Florianópolis, por R. Píazera e Nestor Ves
ocasião da Convenção es- truppel, estadual e que o

tadual do partido visando diretório apoiará, ficando
a homologação das candí- em aberto somente a vaga
datura, do pleito majorí- do senado da répúblíca,
,tárior câmara federal e Ainda segundo Ademir,
estadual. A informação atualmente o partido con
nos:' fet prestada, pelo" tá com aprcxímadamenta
presidente, da' diretório.. oe ,150,' :fii.iado's, entre .mem
da t:âmara da. Vereadores, btos do. .díretório e' dem�is
de Guaramírím Ademir integrantes Ei se ,estã fa
lsídoro que, destacou aín- zendo um trabalhe para fí
da a realização da conven- liar elementos em' todos
cão do partido no último os bairros, fortalecendo o

dia 23r onde foram homo- partido a cada dia 'que
logadas as candidaturas de que passa.

a posse do novo Delegado do CBCISC'

Diretório do PDS, participa
Convenção

de

O Diretório Municipal
do PDS de Jaraguá do Sul
estará neste sábado na

Capital, participando da

Convenção Estadual do

Partido, onde" serão oH
cializados os candidatos
'-ao pleito de 15 de no

'vembro próximo. A dele

gd:ção jaraguaense estará

composta de aproximada
mente 20 membros.
O presidente do Diretó

rio, Udo vyagner, está
convocandó' tod o s os

membros do partido, para
a já tradicional ,reunião

mensal, qUe acontecerá
nesta segunda, dia 04.

'..-.u;a
Declarou ainda Udo

,.
,

Wagner que o Diretório
Municipal ficou muito sa
tisfeito com, a presença, de
grande número de pedes
sistas na concentração po
lítica realizada no 'Último
dia 21, no Baependí e; que
contou tom a presença do
Governador Esperidião
Amin, e, mais ainda, com

a indicação e o apoio à
candidatura de Paulo Bau
er à Ässembl�la Legisla
tiva do Estado, pelos' Di-'
retórios de" JoinviHe e

Pomerode.
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